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1. INFORMAȚII GENERALE 

 

1.1. Descrierea sintetică a Planului de management 

 

Planul de management reprezintă documentul oficial de planificare, reglementare și 

prezentare al ariei protejate al ROSCI0381 Râul Târgului-Argeșel-Râușor prin care se stabilesc 

obiectivele, măsurile, resursele umane și materiale necesare pentru conservarea biodiversității ariei 

respective. 

Planul de management reprezintă un document strategic pe termen lung. Comisia Europeană 

promovează realizarea unui management eficient al Siturilor Natura 2000, atât pentru asigurarea unei 

stări de conservare favorabilă a habitatelor și speciilor, cât și pentru crearea unui cadru general de 

analiză a compatibilității diverselor activități viitoare - planuri și proiecte, cu obiectivele de 

conservare ale sitului Natura 2000. 

Conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu cu modificări și 

completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, planul de management 

al sitului de interes comunitar ROSCI0381 Râul Târgului-Argeșel-Râușor, reprezintă documentul 

oficial cu rol de reglementare pentru administratorul ariei naturale protejate, pentru autoritățile care 

reglementează activități pe teritoriul ariei precum și pentru persoanele fizice și juridice care dețin sau 

care administrează terenuri și alte bunuri și/sau care desfășoară activități în perimetrul și în 

vecinătatea ariei naturale protejate. În planul de management este evaluată și descrisă situația actuală 

a ariei naturale protejate fiind definite măsurile de gospodărire necesare conservării ei. 

Mai mult, Planul de management constituie un instrument care asigură dialogul, informare, 

educare și conștientizare, între toți factorii interesați în gestionarea directă sau indirectă a resurselor 

naturale din acest spațiu.  

Planul de management, în conformitate cu principiul conservării biodiversității și cu cel al 

dezvoltării durabile, integrează obiectivele de conservare a biodiversității cu cele de dezvoltare socio 

- economică ale comunităților locale și gestionarilor resurselor naturale, având prioritate obiectivele 

de conservare, conform scopului/tipului de arie naturală protejată și speciilor/habitatelor de interes 

comunitar ce au stat la baza declarării sale. Planul este structurat pe mai multe părți, precum una 

generală privind structura și aplicarea planului, o parte ce descrie aria naturală protejată cu toate 

componentele sale de interes, evaluarea stării de conservare a specilor și habitatelor de interes 

comunitar, un capitol asupra scopului și obiectivelor, acțiunile propuse pentru atingerea sau 
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menținerea stării de conservare favorabilă, resursele necesare și monitorizarea implementării 

activităților din Planul de management. Planul de management are caracter oficial, iar prevederile 

sale sunt respectate obligatoriu de administratorii ariei, proprietarii sau administratorii de terenuri și 

oricare persoane fizice ori juridice care au interese în aria naturală protejată. 

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

face posibilă realizarea unui management eficient și adaptabil al ariei naturale protejate. 

Aprobarea de către autoritățile publice centrale a Planului de management legiferează 

respectarea condițiilor impuse de acesta pentru gestionarea măsurilor de conservare și protecțe a 

mediului. 

În final, Planul de management reflectă o poziție agreată de organizațiile care contribuie în 

mod decisiv la aplicarea lui și la promovarea acțiunilor de conservare și protecție a speciilor și 

habitatelor periclitate într-o concepție unitară transpusă fidel spațio-temporal.  

Principiile Planului de management urmăresc trasarea unor linii generale și specifice pe care 

se va sprijini acțiunea de realizare a Planului de management. În acest sens este de dorit 

implementarea principiilor abordării ecosistemice și holistice cu privire la aplicarea celor mai 

adecvate măsuri de conservare și protecție a ROSCI0381 Râul Târgului-Argeșel-Râușor ținând cont 

de obiectivele sitului de importanță comunitară. Managementul ecosistemelor trebuie să funcționeze 

până la cel mai redus nivel de descentralizare. Astfel, integrarea într-un sistem de cooperare a 

acțiunilor ocoalelor silvice cu cele ale agențiilor de protecție a mediului reprezintă un pas înainte în 

scopul creșterii eficienței managementului ariei protejate. Planul de management urmărește 

promovarea exploatării durabile a spațiilor naturale, în măsura în care se respectă condițiile de 

protecție și conservare.  

La acestea se adaugă integrarea în regulamentele locale de urbanism și a planurilor de 

amenajare a teritoriului a prevederilor din Planul de management al ROSCI0381 Râul Târgului-

Argeșel-Râușor. 

Situl de importanță comunitară ROSCI0381 Râul Târgului-Argeșel-Râușor, are o suprafață 

de 13.213 ha, fiind localizat în partea nord-estică a județului Argeș, pe clina sudică a Masivului Iezer-

Păpușa, din Munții Făgăraș. Se învecinează la nord cu ROSCI0122 Munții Făgăraș și la est cu Parcul 

Național Piatra Craiului, ROSCI0194 Piatra Craiului și ROSPA0165 Piatra Craiului. 

La baza constituirii acestei arii naturale protejate de interes european au stat în principal 

valorile naturale pe care le găzduiește, habitatele și speciile de faună, considerate importante pentru 

menținera unei biodiversități adecvate acestor areale. 

Formularul Standard al sitului menționeză 8 specii de interes comunitar: 
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 - trei specii de mamifere - Canis lupus, Ursus arctos, Lynx lynx; 

- două specii de amfibieni  - Bombina variegata, Triturus montandoni; 

- o specie de pești - Cottus gobio; 

- două specii de nevertebrate - Rosalia alpina, Carabus variolosus. 

Formularul standard al ROSCI0381 Râul Târgului-Argeșel-Râușor menționează următoarele 

10 tipuri de habitate: 

- 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 

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

incanae Salicion albae); 

- 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 

- 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea);  

- 3220 Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane; 

- 4070* Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium; 

- 4060 Tufărișuri alpine și boreale; 

- 6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel 

montan si alpin; 

- 6230* Pajiști montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase; 

- 8110 Grohotișuri silicioase din etajul montan până în cel alpin (Androsacetalia alpinae și 

Galeopsietalia ladani). 

În urma studiilor realizate în teren, nu a fost identificat habitatul 8110 Grohotișuri silicioase 

din etajul montan până în cel alpin (Androsacetalia alpinae și Galeopsietalia ladani). Acesta nu este 

prezent pe teritoriul ariei protejate. 

În schimb, a fost identificat un alt tip de habitat - 6150 Pajiști boreale și alpine pe substraturi 

silicatice, care ocupă o suprafață importantă pe teritoriul ariei protejate. 

Un alt aspect foarte important, pentru valoarea conservativă a sitului, îl constituie rolul de 

coridor ecologic al sitului Natura 2000 ROSCI0381 Râul Târgului-Argeșel-Râușor, care asigură 

conectivitatea sitului ROSCI0122 Munții Făgăraș la vest - nord-vest cu ROSCI0194 Piatra Craiului 

la est, de aici continuându-se cu ROSCI0102 Leaota și ROSCI0013 Bucegi. 

Scopul principal al Planului de management este asigurarea stării de conservare favorabilă a 

habitatelor și speciilor de interes comunitar din ROSCI 0381 Râul Târgului-Argeșel-Râușor, precum 

și menținerea serviciilor ecosistemelor din sit. 

Obiectivele generale - codificate cu litera T, reprezintă țintele, ce trebuie atinse, pe termen 

lung, în urmărirea îndeplinirii scopului Planului de management.  
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Obiectivele specifice (OS), fiecare fiind aferent unui obiectiv general, reprezintă obiectivele 

pe termen scurt, care contribuie la realizarea obiectivelor generale ale Planului de management. 

Aceste obiective sunt sintetizate în cele ce urmează. 

 

T1. Conservarea și managementul biodiversității (al speciilor și habitatelor de interes 

conservativ) 

OS1 Asigurarea conservării speciilor de interes pentru aria protejată, în sensul menținerii sau 

îmbunătățirii stării de conservare favorabile a acestora 

OS2 Asigurarea conservării habitatelor de interes pentru aria protejată, în sensul menținerii 

sau îmbunătățirii stării de conservare favorabile a acestora 

 

T2. Inventarierea/evaluarea detaliată și monitoringul biodiversității 

OS3 Realizarea/actualizarea inventarelor (evaluarea detaliată) pentru speciile de interes 

conservativ 

OS4 Realizarea/actualizarea inventarelor (evaluarea detaliată) pentru habitatele de interes 

conservativ 

OS5 Realizarea monitorizării stării de conservare a speciilor de interes conservativ 

OS6 Realizarea monitorizării stării de conservare a habitatelor de interes conservativ 

 

T3. Administrarea și managementul efectiv al ariei naturale protejate și asigurarea 

durabilității managementului 

OS7 Realizarea unor studii și documentații în vederea obținerii informațiilor necesare 

managementului eficient al ariei protejate 

OS8 Asigurarea logisticii necesare pentru administrarea eficientă a ariei naturale protejate 

OS9 Dezvoltarea capacității personalului implicat în administrarea/managementul ariei 

naturale protejate 

OS10 Asigurarea finanțării/bugetului necesar pentru implementarea planului de management 

OS11 Urmărirea respectării regulamentului și a prevederilor planului de management 

OS12 Monitorizarea implementării planului de management 

OS13 Realizarea raportărilor necesare către autorități  

 

T4. Comunicare, educație ecologică și conștientizarea publicului 

OS14 Elaborarea/actualizarea Strategiei și a Planului de acțiune privind conștientizarea 



11 
 
 

publicului 

OS15 Implementarea Strategiei și a Planului de acțiune privind conștientizarea publicului 

OS16 Educația ecologică a tinerilor în concordanță cu obiectivele de conservare ale sitului 

 

T5. Utilizarea durabilă a resurselor naturale 

OS17 Promovarea utilizării durabile a resurselor 

 

T6. Turismul durabil (prin intermediul valorilor naturale și culturale) 

OS18 Elaborarea Strategiei de management a vizitatorilor 

OS19 Implementarea Strategiei de management a vizitatorilor 

 

Pentru fiecare obiectiv specific sunt definite una sau mai multe activități, care sunt detaliate 

în cuprinsul Planului de management.   

Fiecărei activități i s-au asociat unul sau mai multe elemente (specii, habitate, impacturi), 

fiind specificată și zona de aplicare a activității. De asemenea, fiecărei activități îi este alocată, o 

estimare bugetară, o planificare temporală, și una din prioritățile: mare, medie, mică.  

 

Cadrul legislativ referitor la aria/ariile naturale protejate vizate de planul de management 

 

Tabel 1. Acte normative relevante în contextul aplicării Planului de management 

Nr. Tip act Număr act An act Denumire Descriere 

1 OM 304 2018 

Ordinul ministrului 

mediului nr. 

304/02.04.2018 privind 

aprobarea Ghidului de 

elaborare a Planurilor de 

management ale ariilor 

naturale protejate 

Actul normativ de 

reglementare a modului 

de elaborare a planurilor 

de management ale ariilor 

naturale protejate 

2 OM 1447 2017 

Ordinul ministrului 

mediului nr. 1447/2017 

privind aprobarea 

Metodologiei de atribuire în 

Actul normativ de 

reglementare a atribuirii 

în administrare și custodie 

a ariilor naturale 
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administrare și custodie a 

ariilor naturale protejate, cu 

modificările și completările 

ulterioare. 

protejate. 

3 OM 3836 2012 

Ordinul ministrului 

mediului și pădurilor nr. 

3836/2012 privind 

aprobarea Metodologiei de 

avizare a tarifelor instituite 

de către 

administratorii/custozii 

ariilor naturale protejate 

pentru vizitarea ariilor 

naturale protejate, pentru 

analizarea documentațiilor 

și eliberarea de avize 

conform legii, pentru 

fotografiatul și filmatul în 

scop comercial. 

Actul normativ de 

reglementare a tarifelor 

4 OM 19 2010 

Ordinul ministrului 

mediului și pădurilor nr. 

19/2010 pentru aprobarea 

Ghidului metodologic 

privind evaluarea adecvată 

a efectelor potențiale ale 

planurilor sau proiectelor 

asupra ariilor naturale 

protejate de interes 

comunitar. 

Actul normativ de 

reglementare a procedurii 

de evaluare adecvată. 

5 OM 979 2009 

Ordinul ministrului 

mediului nr. 979/2009 

privind introducerea de 

Actul normativ de 

reglementare a speciilor 

invazive. 
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specii alohtone, 

intervențiile asupra 

speciilor invazive, precum 

și reintroducerea speciilor 

indigene prevăzute în 

anexele nr. 4A și 4B la 

Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2007 

privind regimul ariilor 

naturale protejate, 

conservarea habitatelor 

naturale, a florei și faunei 

sălbatice, pe teritoriul 

național. 

6 Lege 46 2008 

Legea nr. 46/2008 – Codul 

silvic, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Actul normativ care 

reglementează sectorul 

silvic. 

7 OUG 57 2007 

Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2007 

privind regimul ariilor 

naturale protejate, 

conservarea habitatelor 

naturale, a florei și faunei 

sălbatice, aprobată cu 

modificări și completări 

prin Legea nr. 49/2011, cu 

modificările și completările 

ulterioare. 

Actul normativ care 

reglementează regimul 

ariilor naturale protejate. 

8 OM 1964 2007 

Ordinul ministrului 

mediului și dezvoltării 

durabile nr. 1964/2007 

privind instituirea 

Actul normativ de 

desemnare a siturilor 

Natura 2000.  
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regimului de arie naturală 

protejată a siturilor de 

importanță comunitară, ca 

parte integrantă a rețelei 

ecologice europene Natura 

2000 în România, modificat 

prin Ordinul ministrului 

mediului și pădurilor nr. 

2387/2011. 

9 OM 207 2006 

Ordinul ministrului 

mediului și gospodăririi 

apelor nr. 207/2006 privind 

aprobarea conținutului 

Formularului Standard 

Natura 2000 și a manualului 

de completare al acestuia. 

Actul normativ de 

aprobare a conținutului 

Formularului Standard 

Natura 2000. 

10 Lege 407 2006 

Legea vânătorii și a 

protecției fondului 

cinegetic nr. 407/2006, cu 

modificările și completările 

ulterioare. 

Actul normativ care 

reglementează sectorul 

cinegetic. 

11 OUG 195 2005 

Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 195/2005 

privind protecția mediului, 

aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 

265/2006, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Actul normativ care 

reglementează protecția 

mediului. 

12 HG 1076 2004 

Hotărârea de Guvern nr. 

1076/2004 privind 

stabilirea procedurii de 

realizare a evaluării de 

Actul normativ care 

reglementează procedura 

de evaluare strategică de 

mediu. 
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mediu pentru planuri și 

programe, cu modificările 

și completările ulterioare. 

13 Lege 350 2001 

Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului și 

urbanismul, cu modificările 

și completările ulterioare. 

Actul normativ care 

reglementează 

amenajarea teritoriului și 

urbanismul. 

14 Lege 107 1996 

Legea apelor nr. 107/1996, 

cu modificările și 

completările ulterioare. 

Actul normativ care 

reglementează 

managementul apelor. 

 

Tabel 2. Centralizator cu măsurile adresate elementelor de interes conservativ, în funcție de starea 

de conservare a acestora și presiunile și amenințările cu care se confruntă acestea 

Aria naturală protejată/ 

Elementele de interes 

conservativ 

Starea de 

conservare 

(F/NI/NR) 

Presiune (P)  / 

Amenințare (A) (cod) 

Măsurile active de 

conservare propuse 

ROSCI0381 Râul Târgului-Argeșel-Râușor 

Specii 

Ursus arctos NI P: A04.01.02, 

A04.01.05, B02.01.01, 

B02.04, B03, B06, 

D01.01, D01.02, 

E01.03, E01.04, 

F03.01, F04.02, 

G01.03, H05.01, 

J03.01.01, J03.02, 

K02.01, K03.02, 

K03.03, K03.06 

A: A04.01.02, 

A04.01.05, B02.01.01, 

B02.04, B03, B06, 

D01.01, D01.02, 

A1.1.34, A1.1.35, 

A1.1.36, A1.1.37, 

A1.1.38, A1.1.39, 

A1.1.40, A1.1.41, 

A1.2.8, A1.2.9 
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E01.03, E01.04, 

F03.01, F04.02, 

G01.03, H05.01, 

J03.01.01, J03.02, 

K02.01, K03.02, 

K03.03, K03.06 

Canis lupus NI P: A04.01.02, 

A04.01.05, B02.01.01, 

B02.04, B03, B06, 

D01.01, D01.02, 

E01.03, E01.04, 

F03.01, F04.02, 

G01.03, H05.01, 

J03.01.01, J03.02, 

K02.01, K03.02, 

K03.03, K03.06 

A: A04.01.02, 

A04.01.05, B02.01.01, 

B02.04, B03, B06, 

D01.01, D01.02, 

E01.03, E01.04, 

F03.01, F04.02, 

G01.03, H05.01, 

J03.01.01, J03.02, 

K02.01, K03.02, 

K03.03, K03.06 

A1.1.34, A1.1.35, 

A1.1.36, A1.1.37, 

A1.1.38, A1.1.39, 

A1.1.40, A1.1.41, 

A1.2.8, A1.2.9 

Lynx lynx NI P: A04.01.02, 

A04.01.05, B02.01.01, 

B02.04, B03, B06, 

D01.01, D01.02, 

E01.03, E01.04, 

F03.01, F04.02, 

A1.1.34, A1.1.35, 

A1.1.36, A1.1.37, 

A1.1.38, A1.1.39, 

A1.1.40, A1.1.41, 

A1.2.8, A1.2.9 
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G01.03, H05.01, 

J03.01.01, J03.02, 

K02.01, K03.02, 

K03.03, K03.06 

A: A04.01.02, 

A04.01.05, B02.01.01, 

B02.04, B03, B06, 

D01.01, D01.02, 

E01.03, E01.04, 

F03.01, F04.02, 

G01.03, H05.01, 

J03.01.01, J03.02, 

K02.01, K03.02, 

K03.03, K03.06 

Bombina variegata NI P: D01.02, G05.11, 

K01.02, K01.03 

A: B03, H01.06, 

E03.01 

A1.1.1, A1.1.2, A1.1.3, 

A1.1.4, A1.1.5, A1.1.6, 

A1.1.7, A1.1.8, A1.1.9, 

A1.2.8, A1.2.9     

Triturus montandoni NI P: D01.02, G05.11, 

J03.01, K01.02, 

K01.03 

A: B03, H01.06, I02, 

E03.01 

A1.1.1, A1.1.2, A1.1.3, 

A1.1.4, A1.1.5, A1.1.6, 

A1.1.7, A1.1.8, A1.1.9, 

A1.1.10, A1.2.8, 

A1.2.9     

Cottus gobio NI P: J02.06.02, 

J02.06.05, J02.06.06, 

J03.01, J02.02, 

J03.02.01, J03.02.02, 

J03.02.03, A10.01, 

B02.03, B03, B07, 

F01.01, K03.03, 

G01.03.02, F05.04. 

A: J02.06.02, 

A1.1.11, A1.1.12, 

A1.1.13, A1.1.14, 

A1.15, A1.16, A1.17, 

A1.18, A1.19, A1.1.20, 

A1.1.21, A1.1.22, 

A1.1.23, A1.1.24, 

A1.2.8, A1.2.9 
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J02.06.05, J02.06.06, 

J03.01, J02.02, 

J03.02.01, J03.02.02, 

J03.02.03, A10.01, 

B02.03, B03, B07, 

F01.01, K03.03, 

G01.03.02, F05.04. 

Carabus variolosus  NI P: A04.02.01, B02.02, 

B.03, D01.02, 

F02.03.02, J02.12.02 

A: B, B04, D01.02. 

A1.1.25, A1.1.26, 

A1.1.27, A1.1.28, 

A1.1.29, A1.1.30, 

A1.1.31, A1.2.8, 

A1.2.9 

Rosalia alpina NI P: A04.02.01, B02.02 

A: A04.01.03, 

F03.02.01,  

A1.1.32, A1.1.33, 

A1.2.8, A1.2.9, 

A1.2.14, A1.2.17 

Habitate 

9110 Păduri de fag de tip 

Luzulo-Fagetum 

NI P: B02.04, B03, 

B02.01.01, B02.01.02, 

B07, D.01.02, F04.02, 

A04.01.01, A04.01.02, 

G01.03    

A: B02.04, B03, 

B02.01.01, B02.01.02, 

B07, D.01.02, F04.02, 

A04.01.01, A04.01.02, 

G01.03    

A1.2.8, A1.2.9, 

A1.2.10, A1.2.11, 

A1.2.12, A1.2.13, 

A1.2.14, A1.2.15, 

A1.2.16, A1.2.18, 

A1.2.19, A1.2.20, 

A1.2.21, A1.2.22, 

A1.2.23. 

91E0* Păduri aluviale cu Alnus 

glutinosa și Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae 

Salicion albae) 

NR P: B07, D.01.02, 

A04.02.05, B02.01.01, 

J.02.12.02 

A: B02.01.01, 

A04.02.05, B07 

A1.2.8, A1.2.9, 

A1.2.10, A1.2.11, 

A1.2.12, A1.2.14, 

A1.2.15, A1.2.16, 

A1.2.17, A1.2.18, 

A1.2.19, A1.2.20, 
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A1.2.21, A1.2.22, 

A1.2.23. 

91V0 Păduri dacice de fag 

(Symphyto-Fagion) 

NI P: B02.04, B03, 

B02.01.01, B02.01.02, 

B07, D.01.02, F04.02, 

A04.01.01, A04.01.02, 

G01.03    

A: B02.04, B03, 

B02.01.01, B02.01.02, 

B07, D.01.02, F04.02, 

A04.01.01, A04.01.02, 

G01.03    

A1.2.8, A1.2.9, 

A1.2.10, A1.2.11, 

A1.2.12, A1.2.13, 

A1.2.14, A1.2.15, 

A1.2.16, A1.2.17, 

A1.2.18, A1.2.19, 

A1.2.20, A1.2.21, 

A1.2.22, A1.2.23. 

9410 Păduri acidofile de Picea 

abies din regiunea montană 

(Vaccinio-Piceetea) 

F P: B02.04, B03, 

B02.01.01, B02.01.02, 

B07, D.01.02, F04.02, 

A04.01.01, A04.01.02, 

G01.03    

A: B02.04, B03, 

B02.01.01, B02.01.02, 

B07, D.01.02, F04.02, 

A04.01.01, A04.01.02, 

G01.03    

A1.2.8, A1.2.9, 

A1.2.10, A1.2.11, 

A1.2.12, A1.2.14, 

A1.2.15, A1.2.16, 

A1.2.17, A1.2.18, 

A1.2.19, A1.2.20, 

A1.2.21, A1.2.22, 

A1.2.23. 

3220 Vegetație herbacee de pe 

malurile râurilor montane 

F P: A04 

A: A04 

A1.2.2, A1.2.3, 

A1.2.19 

4070* Tufărișuri cu Pinus 

mugo și Rhododendron 

myrtifolium 

F P: A04.01 

A: J01.01, F04.02.01, 

K03.03, G01.08 

A1.2.2, A1.2.3, A1.2.7 

4060 Tufărișuri alpine și 

boreale 

F P: A04.01, H05.01, K 

04.05, F04.02 

A: M02.01 

A1.2.2, A1.2.3, A1.2.5, 

A1.2.6 

6430 Comunități de lizieră cu 

ierburi înalte higrofile de la 

F P: A04, B03, H05.01  

A: C01.01, D01.01, 

A1.2.2, A1.2.3, 

A1.2.15, A1.2.16 
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nivelul câmpiilor, până la cel 

montan si alpin 

I01, J02. 

6230* Pajiști montane de 

Nardus bogate în specii pe 

substraturi silicioase 

NI P: A04.01, G01.03.02, 

G01.08, H05.01, I02, K 

01.01, K04.05 

A: A04.03, M01 

A1.2.1, A1.2.2, A1.2.3, 

A1.2.4, A1.2.5 

8110 Grohotișuri silicioase din 

etajul montan până în cel alpin 

(Androsacetalia alpinae și 

Galeopsietalia ladani) 

Nu există în 

sit 

Nu există în sit Nu există în sit 

6150 Pajiști boreale și alpine 

pe substrate silicatice, care 

ocupă o suprafață importantă 

pe teritoriul ariei protejate 

F P: A04.01, G01.03.02, 

G01.08, H05.01, I02, K 

01.01, K04.05 

A: H05.01, K01.01, 

A04.03 

A1.2.1, A1.2.2, A1.2.3, 

A1.2.4, A1.2.5 

Legendă: starea de conservare poate fi: Favorabilă - F, Nefavorabilă Inadecvată - NI, Nefavorabilă 

Rea - NR; presiune - P; amenințare – A. 

 

1.2. Procesul de elaborare al Planului de management 

 

Procesul de elaborare a  Planului de management pentru situl Natura 2000 ROSCI0381 Râul 

Târgului-Argeșel-Râușor a început în anul 2018. Planul de management a fost elaborat în cadrul 

proiectului POIM, cu colaborarea administratorului ariei protejate. 

Pentru elaborarea Planului de management s-au utilizat informațiile provenite din surse 

bibliografice și din observațiile realizate în teren în cadrul proiectului POIM. 

În elaborarea Planului de management au fost parcurse următoarele etape principale: 

a) identificarea contextului legal al planificării;  

b) identificarea factorilor interesați și elaborarea unui plan de participare a acestora;  

c) colectarea și gruparea informației;   

d) definirea obiectivului general, a temelor principale de management și a obiectivelor;  

e) desemnarea priorităților, planificării în timp și a colaboratorilor-cheie;  

f) identificarea și planificarea acțiunilor de monitorizare.   
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Etapele ulterioare elaborării și aprobării Planului de management sunt responsabilitatea 

administratorului, după cum urmează:  

a) lansarea formală și evenimente de difuzare;  

b) elaborarea planurilor de lucru anuale;  

c) elaborarea Planului de comunicare.  

Pentru realizarea Planului de management a fost adoptată o metodologie de lucru specifică 

ce a urmărit identificarea principalelor oportunități și amenințări, a măsurilor ce pot avea rezultate 

concrete ai indicatorilor de monitorizare și a rezultatelor.  

Au fost organizate, două întâlniri la care au fost invitați să participe, cu rol consultativ, 

grupurile cointeresate: primăriile și operatorii economici din arealul sitului, proprietarii de terenuri, 

administratorii de terenuri, reprezentanți ai comunităților locale, reprezentanți ai instituțiilor publice 

interesate și cu atribuții în acest domeniu.  

La prima întâlnire a fost dezbătut și finalizat regulamentul sitului, transmis spre aprobare la 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. 

La cea de-a doua întâlnire participanții au fost consultați și informați cu privire la prevederile 

incluse în Planul de management, pentru discutarea acestuia în forma elaborată și obținerea unor 

puncte de vedere care să poată fi luate în considerare în realizarea variantei finale. Subiectul, locația 

și data întâlnirilor au fost comunicate publicului larg, prin invitații directe și pe pagina web a 

administratorului. 

După realizarea întâlnirilor, Planul de management a fost transmis pentru obținerea avizului 

de mediu la autoritatea responsabilă cu protecția mediului, iar apoi a fost transmis spre aprobare la 

autoritatea centrală responsabilă cu protecția mediului. 

Elaborarea Planului de management s-a făcut conform Ordinului nr. 304/2018 privind 

aprobarea Ghidului de elaborare a planurilor de management ale ariilor naturale protejate. 

Pentru această arie protejată nu a fost realizat până în prezent nici un Plan de management.  

Prima revizuire a Planului de management urmează să fie realizată în termen de cinci ani de 

la data aprobării acestuia. 

 

1.3. Descrierea ariei naturale protejate vizate de Planul de management 

 

1.3.1. Aria naturală protejată vizată de Planul de management 

Situl de importanță comunitară ROSCI0381 Râul Târgului-Argeșel-Râușor nu se suprapune 
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cu nicio altă arie naturală protejată. Se învecinează la nord cu ROSCI0122 Munții Făgăraș și la est 

cu RONPA0011 Parcul Național Piatra Craiului, ROSCI0194 Piatra Craiului și ROSPA0165 Piatra 

Craiului. 

 

1.3.2. Localizarea ariei naturale protejate vizate de Planul de management 

Situl Natura 2000 ROSCI0381 Râul Târgului-Argeșel-Râușor este localizat în partea nord-

estică a județului Argeș, pe clina sudică a Masivului Iezer-Păpușa, din Munții Făgăraș. Coordonatele 

centrale ale sitului sunt 45°26’58” latitudine nordică și 25°3’32” longitudine sudică. 

 

Tabel 3. Localizarea ariei/ariilor naturale protejate 

Codul și denumirea 

ariei naturale 

protejate 

Suprafața 

(ha) 

Regiunea 

biogeografică* 
Județul 

Localități 

(orașe, comune, sate) 

Localitate 
Suprafața 

(ha) 

ROSCI0381 Râul 

Târgului-Argeșel-

Râușor 

13175,90 Alpină Argeș Albeștii de Muscel 1336,21 

Argeș Bughea de Sus 5,62 

Argeș Lerești 6367,61 

Argeș Nucșoara 4,38 

Argeș Rucăr 4095,55 

Argeș Valea Mare Pravăț 1365,56 

Brașov Zărnești 1,06 

 

Harta localizării ariei naturale protejate este inclusă  în Anexa nr. 3.1. la Planul de 

Management.  

 

1.3.3. Limitele ariei naturale protejate vizate de Planul de management 

Limitele oficiale, în momentul elaborării Planului de management, ale sitului Natura 2000 

ROSCI0381 Râul Târgului-Argeșel-Râușor sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului mediului și 

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

de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, 

cu modificările și completările ulterioare.  

Limitele sitului Natura 2000 ROSCI0381 sunt prezentate în cele ce urmează. 
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Limita nordică 

În nord situl se învecinează cu situl Natura 2000 ROSCI0122 Munții Făgăraș, trecând de la 

Vest la Est prin următoarele puncte: Vârful Obârșia - 2314 m, Vârful Iezerul Mic - 2409 m, Vârful 

Cățunu - 2319 m, Vârful Târâțoasa - 2172 m, Vârful Văcarea - 2068 m, culmea Văcarea la limita 

dintre golul alpin și pădure trece prin borna silvica 38, continuă pentru 600 m pe limita dintre 

parcelele silvice 20 și 21, trece prin parcela 20 și coboară pe versant până la confluența pâraielor 

Bătrâna și Cuca - borna silvica 166. 

De la confluență limita urcă în direcția Nord-Vest intre parcelele silvice 97 și 98 către vârful 

Găinațul Mare - 1826 m (trecând prin bornele silvice 164, 168, 169 162, 161 - UP V Lerești), de 

unde coboară prin parcela 73 în valea Argeșelului, în apropierea obârșiei acestuia, și urcă în Muntele 

Găinațul Mic, până în culmea ce desparte bazinele râurilor Argeșel și Râușor. 

Limita merge pe culmea ce separă valea Argeșel de valea Râușor către Nord, pentru 

aproximativ 1km, apoi coboară printre parcelele silvice 88 și 87 - UP II Râușor (Rucăr) până la borna 

181 din valea Râușorului, urcă printre parcelele silvice 94 și 95 până la borna 192, de unde cotește 

către Nord-Vest și urcă pe Plaiul Boteanu pentru 600 m, de unde coboară către Est în șaua Steghia, 

trecând printre parcelele 79 și 44 (bornele 102,103 și 168) și urcă în Vârful Plaghia - 1586 m (borna 

154).  

Din vârf cotește către Nord pe limita dintre parcelele silvice 73 și 78 (borna 161), 74 și 77 

(bornele 166, 162), 75 și 76 (bornele 164 și 389) și 75 și 192, ajungând la confluența pâraielor Cascoe 

și Puturosu (borna 160). În continuare limita urmărește firul pârâului Cascoe până la confluența cu 

râul Dâmbovița (borna 201), pe care îl urmărește către Nord până la confluența râului Dâmbovița cu 

pârâul Tămaș, de unde cotește către Est și urmează pârâul Tămaș până la borna 217. Din acest punct 

urcă pe pârâul care separă parcelele silvice 106 și 108 până la borna 219, de unde străbate parcela 

107 pe linia de cea mai mare pantă până în muchia Tămașului la 250 m Nord de Curmătura Foii. 

Aici se termină limita comună cu situl Munții Făgăraș și se învecinează cu situl Piatra Craiului 

(ROSCI0194). 

 

Limita estică 

În continuare limita urmărește muchia Tămașului către Sud-Est până în Vârful Tămășel - 

1656 m (trece prin bornele 220, 221 și 224), apoi cotește către vest pe Piscul Tămășelului (străbate 

bornele 247, 227, 229, 231, 234, 243, 240 și 242) până la confluența pârâului Valea Dragoslovenilor 

cu râul Dâmbovița (borna 269). 
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Limita continuă pe râul Dâmbovița către Sud, străbătând satul Sătic din comuna Rucăr, până 

la barajul Sătic, acolo unde se termină și limita comună cu situl Piatra Craiului.  

 

Limita sudică 

De la baraj limita urcă pe pârâul Valea Tulpinilor către Sud-Est și iese în golul muntelui 

Drăganu, pe care îl străbate de la Est la Vest până în culmea care desparte bazinul râului Dâmbovița 

de cel al Râușorului. Din culme merge pentru 600 m către Sud (bornele 234 și 235), ajunge în 

apropierea Vârful Piscul lui Butie - 1172 m (borna 236), cotește către Vest și coboară prin pârâul 

Purcărețului (bornele 239, 229 și 220) până la confluența cu Râușorul. 

Limita merge pe firul văii Râușorului către Nord pentru 1 km, de unde cotește către Vest și 

urcă pe culmea dintre parcelele 51 și 52, culme care separă în același timp și valea Porcului de valea 

Oarzănei (străbate bornele 116, 113, 120 și 111), până în culmea dintre bazinul Râușorului și 

Argeșelului (borna 118).  

De aici, limita merge către Sud pe culme (bornele 149, 109, 106, 151, 104, 153, 155, 157, 

161, 162, 164 și 166), trece prin golul muntelui Căpitanu până în Vârful Căpitanu, de unde coboară 

către Vest în valea Argeșelului prin parcela 91 până la borna 180, urmărește Argeșelul către Sud 

pentru 300 m până la borna 260 și urcă spre Vest pe Pârâul lui Țap până în culmea dintre râurile 

Argeșel și Târgului. 

Limita ține culmea spre nord până în Vârful Dobriașul Mic - 1481 m, cotește către vest 

urmărind limita dintre pășune și pădure și coboară prin culmea Dobriașul în Râul Târgului la borna 

86. Urcă pe firul văii râului Târgului către Nord pentru 550 m la borna 22, după care urcă spre Vest 

intre parcelele 12 și 13 (bornele 20, 23, 25, 136, 27 și 116) și ține limita de Nord dintre golul muntelui 

Lalu Mare și pădure. De la borna 116 cotește spre nord și continua intre parcelele 57 și 17 (bornele 

115, 28, 112, 110, 80) până în golul muntelui Zănoaga, unde cotește către Vest, trece prin bornele 

silvice 23, 24, 25, 26 și 39, străbate muntele Boldu și ține culmea Portăreasa către nord-nord-vest 

până în Vârful Obârșia. 

Limitele ariilor naturale protejate, în formă actualizată, sunt prezentate pe pagina web a 

Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor. 

Harta limitelor ariei naturale protejate este inclusă  în Anexa nr. 3.2. la Planul de 

Management. 

 

1.3.4. Zonarea internă a ariei naturale protejate 
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În prezent nu există o zonare internă a ariei naturale protejate. Conform legislației în vigoare, 

zonarea ariilor de importanță comunitară nu este obligatorie. 

 

 

2. MEDIUL ABIOTIC AL ARIEI NATURALE PROTEJATE 

 

2.1. Geologie 

 

Substratul geologic este constituit din roci cristaline intens metamorfozate și roci sedimentare. 

Rocile cristaline sunt alcătuite predominant din șisturi cristaline și roci eruptive vechi - granite, 

bazaltite, suportând pe suprafețe restrânse formațiuni sedimentare sub forma unor sinclinale largi, 

complexe. Intruziunile granitice sunt dispuse sub formă de benzi longitudinale în raport cu 

desfășurarea generală a lanțului muntos. În partea sudică se întâlnesc formațiuni sedimentare de tipul 

gresiilor, conglomerate, marne și argile. 

Hartă geologică este inclusă  în Anexa nr. 3.3. la Planul de Management. 

 

2.2. Hidrografie 

 

Rețeaua hidrografică este foarte bogată, cu curgere de la nord spre sud, fiind constituită din 

Râul Târgului cu afluentul său Râușor, Argeșelul, Râușorul - la nord de Rucăr și Dâmbovița 

Râul Târgului este cel mai însemnat curs de apă din masivul Iezer-Păpușa, pe care îl împarte 

în două zone distincte și colectează afluenți atât din zona de vest, cât și din cea de est. Râul Târgului 

are afluenți de dreapta: Bătrâna cu izvoarele Piscanul, Iezerul, Cățunul, iar mai la sud culege apa 

Râușorului, a cărui obârșie se află pe pantele de sud-est ale Vârfului Iezerului Mic. Pe stânga, Râul 

Târgului, adună următorii afluenți: Izvorul Cuca, pârâul Valea Largă și Valea Rea. 

La confluența Râului Târgului cu Râușorul a fost construit în anul 1987 lacul de acumulare 

Râușor cu un volum util de 60 milioane m³. 

Argeșelul izvorăște de sub Muntele Grădișteanu despărțind două șiruri de culmi aproape 

paralele. Deși este o vale mai importantă ca lungime și debit, nu are afluenți din cuprinsul masivului 

în afară de câteva izvorașe neînsemnate.  

Dâmbovița este cel mai mare râu din sit, pe care îl străbate pe o distanță de 10 km. Datorită 
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construcției barajului Pecineagu, debitul apei a scăzut pe porțiunea din aval de Pecineagu până la  

confluența cu pârâul Valea lui Ivan, iar de la Valea lui Ivan până la barajul Sătic debitul fluctuează 

în funcție de programul de funcționare al hidrocentralei Clăbucet.  

În satul Sătic a fost construit în anul 2003 un baraj cu același nume ca al satului, cu un volum 

util de 478.000 m³. 

Lacurile naturale din sit sunt reprezentate de lacul glaciar Iezer, situat la 2130 m, în cuprinsul 

căldării glaciare a Iezerului, de sub Vârful Iezerul Mare și cele două mici lacuri alpine din căldările 

înalte ale Boarcășului, pe versantul nordic al culmii Iezerul Mare, la 2150 m, imediat sub Vârful 

Roșu. Lacul Iezer are o suprafață de circa 5000 m² și o adâncime maximă de 4-5 m. 

Hartă hidrografică este inclusă  în Anexa nr. 3.4. la Planul de Management. 

 

2.3. Pedologie 

 

Solurile formate pe acest substrat sunt din clasa  cambisolurilor și spodosolurilor, în proporție 

de peste 97%.  

În etajul montan inferior se evidențiază solurile brune argiloiluviale și frecvent soluri brune 

luvice asociate cu soluri brune acide. Acestea continuă în zona montană mijlocie cu solurile brune 

acide și solurile brune feriiluviale, în al căror areal apar frecvent podzolurile. La limita superioară a 

molidișurilor și sub jnepenișuri, podzolurile devin dominante. În etajul alpin apar și soluri humico-

silicatice. 

Hartă solurilor este inclusă  în Anexa nr. 3.5. la Planul de Management. 

 

2.4. Clima 

 

Regimul termic este temperat. Temperatura medie anuală descrește cu altitudinea de la 6,1° 

grade Celsius in partea de jos a sitului la 1,7 grade Celsius la altitudinea de 1800 m, temperaturile 

absolute se realizează in luna iulie - maxime de 35,3 grade Celsius in partea de jos a suprafeței 

studiate, descrescând cu altitudinea la 30 grade Celsius la 1800 m altitudine - și ianuarie, minima 

absolută fiind de -31,0 grade Celsius. 

Regimul pluviometric. Precipitațiile medii anuale cresc cu altitudinea de la 860 mm la 

altitudinea de 800 m, la 1100 mm la altitudinea de 1800 m. Umiditatea relativă a aerului crește cu 

altitudinea de la 75% la altitudinea de 800 m, la 80% la altitudinea de 1800 m. În tot cursul anului și 
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la toate nivelurile altitudinale, umiditatea relativă a aerului are valori mai mari de 60%. În sezonul 

cald - aprilie-septembrie - cad circa 70% din cuantumul precipitațiilor anuale. Precipitațiile sub formă 

de zăpadă reprezintă 30% din cuantumul precipitațiilor anuale. Acestea au un important rol ecologic, 

stratul de zăpadă îndeplinind un rol protector pentru sol. Numărul zilelor cu ninsori crește cu 

altitudinea - cu un gradient de circa 7 zile/100 m altitudine - de la circa 45 zile în partea de jos a 

sitului, la 150 zile la 2400 m altitudine. 

Regimul eolian. Vânturile mai importante care bat în aceasta zonă sunt Vântul Mare, care 

bate din direcția nord-vest în direcția sud-est și Crivățul, care bate din direcția nord-est în direcția 

sud-vest. În zonele înalte, Crivățul are o permanență zilnică. 

Harta temperaturilor - medii multianuale este inclusă  în Anexa nr. 3.6. la Planul de 

Management.  

Harta precipitațiilor - medii multianuale este inclusă  în Anexa nr. 3.7. la Planul de 

Management. 

 

2.5. Elemente de interes conservativ, de tip abiotic 

 

Nu este cazul. 

 

 

3. MEDIUL BIOTIC AL ARIEI NATURALE PROTEJATE 

 

3.1. Ecosistemele  

 

Trei tipuri principale de ecosisteme acoperă suprafața sitului: ecosisteme forestiere, 

ecosisteme de pajiști și de tufărișuri subalpine. 

Harta ecosistemelor este inclusă  în Anexa nr. 3.8. la Planul de Management. 

 

3.2. Habitate de interes conservativ în baza cărora a fost declarată aria naturală 

protejată 

 

Formularul standard al ROSCI0381 Râul Târgului-Argeșel-Râușor menționează următoarele 

10 tipuri de habitate: 
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- 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 

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

incanae, Salicion albae); 

- 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 

- 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea);  

- 3220 Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane; 

- 4070* Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium; 

- 4060 Tufărișuri alpine și boreale; 

- 6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel 

montan si alpin; 

- 6230* Pajiști montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase; 

- 8110 Grohotișuri silicioase din etajul montan până în cel alpin (Androsacetalia alpinae și 

Galeopsietalia ladani). 

În urma studiilor realizate în teren, nu a fost identificat habitatul 8110 Grohotișuri silicioase 

din etajul montan până în cel alpin (Androsacetalia alpinae și Galeopsietalia ladani). 

În schimb, a fost identificat un alt tip de habitat  - 6150 Pajiști boreale și alpine pe substrate 

silicatice, care ocupă o suprafață importantă pe teritoriul ariei protejate. 

 

3.2.1 Habitate Natura 2000 

 

9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 

 

Tabel 4 A. Date generale ale tipului de habitat 

Nr Informație/Atribut Descriere 

1 Clasificarea tipului de 

habitat 

EC - tip de habitat de importanță comunitară 

2 Codul unic al tipului de 

habitat 

9110 

3 Denumire habitat  Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 

4 Palaearctic  Habitats 

(PalHab) 

41.11 Medio-European acidophilous beech forests 

5 Habitatele din R4102, R4105-4107, R4110 
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România (HdR) 

6 Habitatele Natura 2000 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum  

7 Asociații vegetale 

(AV) 

Festuco drymejae-Fagetum Morariu et al. 1968; Hieracio 

rotundati-Fagetum (Vida 1963) Täuber 1987 (syn.: Deschampsio 

flexuosae-Fagetum Soó 1962). 

8 Tipuri de pădure (TP) 1431*, 1114*, 1141*, 1142*, 1151*, 1331, 1341, 1342, 4114, 

1431*, 4142, 4152 

9 Descrierea generală a 

tipului de habitat 

Stratul arborescent al acestor comunități este uneori dominat 

exclusiv de Specia edificatoare - Fagus sylvatica, alteori participă 

în proporții diferite, până la codominanță și bradul (Abies alba) sau 

uneori bradul și molidul (Picea abies). Alte specii arborescente ce 

pot fi întâlnite sunt mesteacănul (Betula pendula), scorușul de 

munte (Sorbus aucuparia), ulmul de munte (Ulmus glabra) și 

paltinul (Acer pseudoplatanus).  

Stratul arbuștilor este în general destul de slab dezvoltat, din 

exemplare rare de soc comun (Sambucus nigra) sau soc roșu 

(Sambucus racemosa) la altitudini mai mari, exemplare juvenile 

sau de talie scundă de Sorbus aucuparia, salbă moale (Euonymus 

Europaeus), păducel (Crataegus monogyna), caprifoi (Lonicera 

nigra), tulichină (Daphne mezereum) sau agriș (Ribes uva-crispa).  

Stratul ierbos este dominat de specii acidofile - afin (Vaccinium 

myrtillus), trestioară (Calamagrostis arundinacea), mălaiul cucului 

(Luzula luzuloides) cărora li se poate adăuga uneori și scrada 

(Festuca drymeja) cu acoperire mare.  

Speciile preponderente sunt europene, caracteristice etajului 

nemoral sau celui boreal, mezofite, mezoterme sau mezo-

oligoterme, oligotrofe sau oligo-mezotrofe. 

10 Specii caracteristice Arbori: Fagus sylvatica, Abies alba, Picea abies, Betula pendula, 

Acer pseudoplatanus, Ulmus glabra, 

Arbuști: Sambucus nigra, Sambucus racemosa, Crataegus 

monogyna, Lonicera nigra, Daphne mezereum 

Plante ierboase: Vaccinium myrtillus, Calamagrostis arundinacea, 
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Luzula luzuloides, Festuca drymeja 

11 Fotografii Anexa nr. 2. la Planul de Management 

 

Tabel 5 B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informație/Atribut Descriere 

1 Codul unic al tipului de 

habitat 

9110 

2 Statutul de prezență 

[spațial]  

larg răspândit 

3 Statutul de prezență 

[management] 

natural 

 

4 Suprafața tipului de 

habitat 

7.072 ha  

5 Perioada de colectare a 

datelor din teren 

martie 2018 - octombrie 2018 

 

6 Distribuția tipului de 

habitat [descriere] 

Habitatul 9110 este răspândit atât în zona bazinului râul Târgului 

cât și în bazinul Râușorului și Văii Dâmboviței (Sătic) la altitudini 

cuprinse între 800 metri și 1400, 1500 metri. În câteva zone acesta 

a fost afectat prin modificarea compoziției naturale a arboretelor 

prin plantații de molid, cea mai mare proporție a introducerii 

artificiale a molidului a avut loc în bazinul Râușorului 

7 Distribuția tipului de 

habitat [hartă] 

Harta distribuției tipului de habitat este inclusă în Anexa nr. 3.9. la 

Planul de Management.  

8 Alte informații privind 

sursele de informații 

Doniță N., Popescu A., Comănescu Paucă M., Mihăilescu S., Biriș 

I.A.,  2005, Habitatele din România, Editura Tehnică Silvică, 

București. 

Gafta D., Mountford O., 2008, Manual de interpretare a habitatelor 

NATURA 2000 din România, Editura Risoprint, Cluj-Napoca. 

Hărți și amenajamente silvice, diferite ediții. 

 

91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae 

Salicion albae) 
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Tabel 6 A. Date generale ale tipului de habitat 

Nr Informație/Atribut Descriere 

1 Clasificarea tipului de 

habitat 

EC - tip de habitat de importanță comunitară 

2 Codul unic al tipului de 

habitat 

91E0* 

3 Denumire habitat  Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae Salicion albae) 

4 Palaearctic  Habitats 

(PalHab) 

44.3, 44.2 și 44.13 

5 Habitatele din 

România (HdR) 

R4401, R4402, R4405, R4407, R4408 

6 Habitatele Natura 2000 91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae Salicion albae) 

7 Asociații vegetale 

(AV) 

Telekio speciosae-Alnetum incanae Coldea (1986) 1991; Stellario 

nemorum-Alnetum glutinosae (Kästner 1938) Lohmeyer 1957; 

Carici brizoidis-Alnetum glutinosae Horvat 1938 em. Oberd. 1953; 

Carici remotae-Fraxinetum Koch ex Faber 1936; Pruno padi-

Fraxinetum Oberdorfer 1953; Salicetum fragilis Passarge 1957; 

Salicetum albae Issler 1924. 

8 Tipuri de pădure (TP) 9821, 1171 

9 Descrierea generală a 

tipului de habitat 

Păduri de luncă de Fraxinus excelsior și Alnus glutinosa ale 

cursurilor de apă din zona de câmpie și etajul colinar ai Europei 

temperate și boreale (44.3: Alno-Padion); păduri de luncă de Alnus 

incana ale râurilor montane și submontane din Alpi și Apeninii de 

nord (44.2: Alnion incanae); galerii arborescente formate din 

exemplare înalte de Salix alba, S. fragilis și Populus nigra de-a 

lungul râurilor medio-europene, în etajul submontan, colinar și 

zona de câmpie (44.13: Salicion albae).  

Toate tipurile apar pe soluri grele (în general bogate în depozite 

aluviale), inundate periodic de creșterea nivelului râului (sau 
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pârâului) cel puțin o dată pe an, însă altfel bine drenate și 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) și poate conține diverse geofite vernale, 

precum Ranunculus ficaria, Anemone nemorosa, A. ranunculoides, 

Corydalis solida. 

Acest habitat include mai multe subtipuri: păduri de frasin și anin 

ale izvoarelor și râurilor aferente (44.31 - Carici remotae-

Fraxinetum); păduri de frasin și anin ale râurilor cu curgere rapidă 

(44.32 - Stellario-Alnetum glutinosae); păduri de frasin și anin ale 

râurilor cu curgere lentă (44.33 - Pruno-Fraxinetum, Ulmo-

Fraxinetum); galerii montane de anin alb (44.21 - Calamagrosti 

variae-Alnetum incanae Moor 1958); galerii submontane de anin 

alb (44.22 - Equiseto hyemalis-Alnetum incanae Moor 1958); 

păduri-galerii de salcie albă (44.13 Salicion albae). 

Majoritatea acestor păduri se află în contact cu pajiști umede sau 

cu păduri de ravene (Tilio-Acerion). Poate fi observată uneori o 

succesiune către Carpinion a frăsinetelor. 

Salicetum fragilis corespunde fitocenozelor pure sau dominate de 

salcie plesnitoare (fără salcie albă), pe lângă care poate apărea 

destul de frecvent aninul negru (Alnus glutinosa). Salicetum albae 

înglobează fitocenoze de salcie albă, pure sau amestecate în 

proporții diferite cu Salix fragilis și/sau Populus nigra. În timp ce 

prima asociație se dezvoltă pe soluri aluviale ceva mai evoluate, a 

doua are un caracter mai pionier datorită viiturilor mai intense și 

frecvente. 

10 Specii caracteristice Stratul arborescent: Alnus glutinosa, Alnus incana, Fraxinus 

excelsior; Populus nigra, Salix alba, S. fragilis; Ulmus glabra; 

stratul ierbos – Angelica sylvestris, Cardamine amara, C. 

pratensis, Carex acutiformis, C. pendula, C. remota,C. strigosa, C. 

sylvatica, Cirsium oleraceum, Equisetum telmateia, Equisetum 



33 
 
 

spp., Filipendula ulmaria, Geranium sylvaticum, Geum rivale, 

Lycopus Europaeus, Lysimachia nemorum, Rumex sanguineus, 

Stellaria nemorum, Urtica dioica. 

11 Fotografii Anexa nr. 2. la Planul de Management 

 

Tabel 7 B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informație/Atribut Descriere 

1 Codul unic al tipului de 

habitat 

91E0* 

2 Statutul de prezență 

[spațial]  

marginal 

3 Statutul de prezență 

[management] 

degradat 

 

4 Suprafața tipului de 

habitat 

128 ha 

5 Perioada de colectare a 

datelor din teren 

martie 2018 - octombrie 2018 

 

6 Distribuția tipului de 

habitat [descriere] 

Principalele subtipuri ale habitatului 91E0* care se întâlnesc în 

situl Argeșel sunt Păduri sud-est carpatice de anin alb (Alnus 

incana) cu Telekia speciosa. 

 Habitatul 91E0*, istoric, a fost întâlnit pe toate cursurile de apă 

mai mari Valea Dâmboviței, Râușor, Râul Târgului precum și pe 

câțiva afluenți ai acestora, rămășițele acestui tip de habitat se 

regăsesc în aceste zone 

7 Distribuția tipului de 

habitat [hartă] 

 

8 Alte informații privind 

sursele de informații 

Doniță N., Popescu A., Comănescu Paucă M., Mihăilescu S., 

Biriș I.A.,  2005, Habitatele din România, Editura Tehnică 

Silvică, București. 

Gafta D., Mountford O., 2008, Manual de interpretare a 

habitatelor NATURA 2000 din România, Editura Risoprint, 

Cluj-Napoca. 
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Hărți și amenajamente silvice, diferite ediții. 

 

91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) 

 

Tabel 8 A. Date generale ale tipului de habitat 

Nr Informație/Atribut Descriere 

1 Clasificarea tipului de 

habitat 

EC - tip de habitat de importanță comunitară 

2 Codul unic al tipului de 

habitat 

91V0 

3 Denumire habitat  Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) 

4 Palaearctic  Habitats 

(PalHab) 

41.1D2 

5 Habitatele din 

România (HdR) 

R4101, R4103, R4104, R4108, R4109, R4116 

În sit se regăsește doar tipul de habitat R4109, Păduri sud-est 

carpatice de fag (Fagus sylvatica) cu Dentaria glandulosa. 

6 Habitatele Natura 2000 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) 

7 Asociații vegetale 

(AV) 

Pulmonario rubrae-Fagetum (Soó 1964) Täuber 1987 (inclusiv 

subas. taxetosum baccatae Comes et Täuber 1977); Leucanthemo 

waldsteinii-Fagetum (Soó 1964) Täuber 1987; Symphyto cordati-

Fagetum Vida 1959 (inclusiv subas. taxetosum baccatae 

Hodoreanu 1981); Phyllitidi-Fagetum Vida (1959) 1963. 

8 Tipuri de pădure (TP) 4114 Făget montan pe soluri schel. cu floră de mull -m 

9 Descrierea generală a 

tipului de habitat 

Păduri de Fagus sylvatica, Fagus sylvatica-Abies alba, Fagus 

sylvatica-Abies alba-Picea abies și Fagus sylvatica-Carpinus 

betula din Carpații românești, ucraineni și din estul Serbiei, și din 

dealurile subcarpatice, din alianța Symphyto cordati-Fagion, cu 

specii tipice de Fagetalia, dezvoltate pe substrate neutre, bazice și 

uneori acide. 

10 Specii caracteristice Symphytum cordatum, Cardamine glanduligera (syn. Dentaria 

glandulosa), Hepatica transsilvanica, Pulmonaria rubra, 

Leucanthemum waldsteinii, Silene heuffelii, Ranunculus 



35 
 
 

carpaticus, Euphorbia carniolica, Aconitum moldavicum, 

Saxifraga rotundifolia subsp. heuffelii, Primula elatior subsp. 

leucophylla, Hieracium rotundatum, Galium kitaibelianum, 

Moehringia pendula, Festuca drymeja 

11 Fotografii Anexa nr. 2. la Planul de Management 

 

 

Tabel 9 B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informație/Atribut Descriere 

1 Codul unic al tipului 

de habitat 

91V0 

2 Statutul de prezență 

[spațial]  

 marginal 

3 Statutul de prezență 

[management] 

natural 

4 Suprafața tipului de 

habitat 

898 ha 

5 Perioada de colectare 

a datelor din teren 

martie 2018 - octombrie 2018 

6 Distribuția tipului de 

habitat [descriere] 

În partea centrală și de sud est a sitului, pe teritoriul administrativ al 

comunelor Lerești și Nămăiești, în principal. 

7 Distribuția tipului de 

habitat [hartă] 

Harta distribuției tipului de habitat este inclusă în Anexa nr. 3.9. la 

Planul de Management. 

8 Alte informații privind 

sursele de informații 

Doniță N., Popescu A., Comănescu Paucă M., Mihăilescu S., Biriș 

I.A.,  2005, Habitatele din România, Editura Tehnică Silvică, 

București. 

Gafta D., Mountford O., 2008, Manual de interpretare a habitatelor 

NATURA 2000 din România, Editura Risoprint, Cluj-Napoca. 

Hărți și amenajamente silvice, diferite ediții. 

 

9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea) 
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Tabel 10 A. Date generale ale tipului de habitat 

Nr Informație/Atribut Descriere 

1 Clasificarea tipului de 

habitat 

EC - tip de habitat de importanță comunitară 

2 Codul unic al tipului de 

habitat 

9410 

3 Denumire habitat  Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-

Piceetea) 

4 Palaearctic  Habitats 

(PalHab) 

42.21 până la 42.23, 42.25 

5 Habitatele din România 

(HdR) 

R4203, R4205, R4206, R4207, R4208, R4209, R4212, R4214 

6 Habitatele Natura 2000 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană 

(Vaccinio-Piceetea) 

7 Asociații vegetale 

(AV) 

Soldanello majoris-Piceetum Coldea et Wagner 1998; Hieracio 

rotundati-Piceetum Pawł. et Br.-Bl. 1939 (syn.: Luzulo sylvaticae-

Piceetum Wraber 1953); Hieracio rotundati-Abietetum (Borhidi 

1974) Coldea 1991; Leucanthemo waldsteinii-Piceetum Krajina 

1933. 

8 Tipuri de pădure (TP) 1114, 1142, 1151, 1152, 1153, 1154, 1431 

9 Descrierea generală a 

tipului de habitat 

Păduri de conifere subalpine și alpine (dominate de Picea abies și 

P. orientalis). 

Subtipuri: 

42.21 - Păduri de molid subalpine din Alpi și Carpați. Piceetum 

subalpinum. Păduri de Picea abies din etajul subalpin inferior și 

din stațiuni particulare (extrazonale) ale etajului montan, în Alpii 

externi, intermediari și interiori; în ultimul caz, acestea sunt adesea 

o continuare a pădurilor montane de molid de la 42.22. 

Molizii sunt adesea piperniciți sau prezintă un habitus columnar și 

sunt asociați unui strat ierbos-subarbustiv cu evidente afinități 

subalpine. Păduri de Picea abies din etajul subalpin inferior al 

Carpaților. 
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42.25 - Păduri de molid perialpine. Formațiuni spontane de Picea 

abies, care ocupă enclave altitudinale sau edafice în aria de 

răspândire a altor tipurilor de vegetație ce sunt predominante în 

etajul montan al Alpilor externi, Carpaților, munților Dinarici, Jura, 

lanțului hercinic, în etajul subalpin al munților Jura, catenei vestice 

hercinice și al munților Dinarici. 

10 Specii caracteristice Picea abies, Vaccinium spp. 

11 Fotografii Anexa nr. 2. la Planul de Management 

 

Tabel 11 B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informație/Atribut Descriere 

1 Codul unic al tipului de 

habitat 

9410 

2 Statutul de prezență 

[spațial]  

larg răspândit 

3 Statutul de prezență 

[management] 

seminatural 

4 Suprafața tipului de 

habitat 

2.863 ha 

5 Perioada de colectare a 

datelor din teren 

martie 2018 - octombrie 2018 

6 Distribuția tipului de 

habitat [descriere] 

Habitatul este larg răspândit pe teritoriul sitului, din etajul montan 

până în etajul subalpin.  

7 Distribuția tipului de 

habitat [hartă] 

Harta distribuției tipului de habitat este inclusă în Anexa nr. 3.9. la 

Planul de Management. 

8 Alte informații privind 

sursele de informații 

Doniță N., Popescu A., Comănescu Paucă M., Mihăilescu S., 

Biriș I.A.,  2005, Habitatele din România, Editura Tehnică Silvică, 

București. 

Gafta D., Mountford O., 2008, Manual de interpretare a 

habitatelor NATURA 2000 din România, Editura Risoprint, Cluj-

Napoca. 

Hărți și amenajamente silvice, diferite ediții. 
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3220 Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane 

 

Tabel 12 A. Date generale ale tipului de habitat 

Nr Informație/Atribut Descriere 

1 Clasificarea tipului de 

habitat 

EC - tip de habitat de importanță comunitară 

2 Codul unic al tipului de 

habitat 

3220 

3 Denumire habitat  Cursuri de apă montane și vegetația erbacee de pe malurile acestora 

4 Palaearctic  Habitats 

(PalHab) 

54.11124 Alpine Philonotis-Saxifraga stellaris springs 

5 Habitatele din 

România (HdR) 

R5416 Comunități sud-est carpatice de izvoare și pâraie cu 

Saxifraga stellaris, Chrysosplenium alpinum și Philonotis seriata 

6 Habitatele Natura 2000 3220 Cursuri de apă montane și vegetația erbacee de pe malurile 

acestora 

7 Asociații vegetale 

(AV) 

Calamagrostetum pseudophragmitis Beldie 1967; Chrysosplenio 

alpini-Saxifragetum stellaris Pawł. et Walas 1949; Swertio 

punctatae-Saxifragetum stellaris Coldea (1995-1996) 1997; 

Philonotido-Calthetum laetae (Krajina 1933) Coldea 1991; 

Cardaminetum opizii Szafer et al. 1923; Caltho laetae-

Ligularietum sibiricae Ștefan et al. 2000; Carici remotae-

Calthaetum laetae Coldea (1972) 1978 

8 Tipuri de pădure (TP) - 

9 Descrierea generală a 

tipului de habitat 

În acest tip de habitat sunt incluse comunități vegetale pioniere 

ierboase și subfrutescente, iubitoare de umiditate, din lungul 

pâraielor din munții  înalți (etajele alpin și subalpin, la peste 1800 

m altitudine). Aceste comunități sunt supuse unor schimbări 

ecologice semnificative: debit mare de apă în perioada de topire a 

zăpezii/debit relativ redus de apă în perioada de uscăciune relativă 

de vară târzie). Substratul este umed dar pietros, format din 

pietrișurile și grohotișurile din patul albiei acestor torenți alpini. 
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Sezonul de vegetație este foarte scurt (cam două luni pe an) din 

cauza dezghețului foarte târziu.  

10 Specii caracteristice Calamagrostis pseudophragmites, Chrysosplenium alpinum, 

Saxifraga stellaris, Caltha palustris, Philonotis seriata, Ligularia 

sibirica, Carex remota, Cardamine opizii.  

11 Fotografii Anexa nr. 2. la Planul de Management 

 

Tabel 13 B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informație/Atribut Descriere 

1 Codul unic al tipului de 

habitat 

3220 

2 Statutul de prezență 

[spațial]  

izolat 

3 Statutul de prezență 

[management] 

natural 

4 Suprafața tipului de 

habitat 

0,1-0,5 ha 

5 Perioada de colectare a 

datelor din teren 

martie-octombrie 2018 

6 Distribuția tipului de 

habitat [descriere] 

Din cele șapte asociații vegetale care edifică habitatul 3220 Cursuri 

de apă montane și vegetația erbacee de pe malurile acestora [Alpine 

rivers and the herbaceous vegetation along their banks], în arealul 

sitului protejat ROSCI0381 a fost identificată o singură asociație 

vegetală, respectiv Chrysosplenio alpini-Saxifragetum stellaris 

Pawł. et Walas 1949 pe Țefeleica și Iezerul Mic. 

7 Distribuția tipului de 

habitat [hartă] 

Harta distribuției tipului de habitat este inclusă în Anexa nr. 3.9. la 

Planul de Management. 

8 Alte informații privind 

sursele de informații 

Alexiu V., 1998, Vegetația Masivului Iezer-Păpușa, Studiu 

cenotaxonomic, Editura Cultura, Pitești. 

Alexiu V., 1995, Asociații fontinale din Masivul Iezer-Păpușa, 

Argeș, sis. Studii și comunicări, Seria Științele naturii, t. VII, p. 31-

40, Pitești. 
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Brînzan T. (coord. ed.), 2013, Catalogul habitatelor, speciilor și 

siturilor Natura 2000 în România, SC Exclus Prod S.R.L. & R.A 

Monitorul Oficial, București. 

Burescu P., 2003, Flora și vegetația zonelor umede din nord-vestul 

României, Editura Academiei Române, București, 474 p. 

Coldea Gh., 1991, Documents phytosociologiques. Prodrome des 

associations vegetales des Carpates du sud-est (Carpates 

Roumaines), Camerino Universita degli Studi. 

Coldea Gh., 1995-1996, Contribuții la studiul vegetației României 

(I), Contrib. Bot. Cluj-Napoca, 1-8. 

Coldea Gh. et al., 1997, Les associations vegetales de Roumanie, 

Tome 1, Les associations herbacees naturelles, Presses 

Universitaires de Cluj, 261 p. 

Devillers P., Devillers-Terschuren J., 1996, A classification of 

Palaearctic habitats. Strasbourg, Council of Europe, Nature and 

Environment 78: 1-194. 

Doniță N., Popescu A, Comănescu Paucă M., Mihăilescu S., Biriș 

I.A, 2005, Habitatele din România, Editura Tehnică Silvică, 

București. 

Drăgulescu C., Schneider E., Benedek A M., 2007, Fitodiversitatea 

habitatelor din Carpați. Editura Universității "Lucian Blaga", Sibiu. 

Gafta D., Mountford O., 2008, Manual de interpretare a habitatelor 

NATURA 2000 din România, Editura Risoprint, Cluj-Napoca 

Mihăilescu S., 2001, Flora și vegetația Masivului Piatra Craiului, 

Editura Vergiliu, București. 

Neblea M., 2007, Flora și vegetația Munților Leaota și a sectorului 

vestic al Munților Bucegi. Teză de doctorat, Institutul de Biologie 

al Academiei Române, București. 

Oprea A, Sîrbu C., 2010, Phitocoenotic surveys on some 

mesotrophic-eutrophic marshes in Eastern Romania, J. Plant 

Development, 17, 75-108. 

Oroian S., 1998, Flora și Vegetația defileului Mureșului între 
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Toplița și Deda, Casa de Editură Mureș, 426 p. 

Sanda V., Öllerer K., Burescu P., 2008, Fitocenozele din România. 

Sintaxonomie, structură, dinamică și evoluție, Editura Ars Docendi, 

București. 

Trif C.R., Făgăraș M.M., Hîrjeu N. C., Niculescu M., 2015, Ghid 

sintetic de monitorizare pentru habitatele de interes comunitar 

(sărături, dune continentale, pajiști, apă dulce) din România, 

Editura Boldaș, Constanța, 134 p. 

 

4070* Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium 

 

Tabel 14 A. Date generale ale tipului de habitat 

Nr Informație/Atribut Descriere 

1 Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanță comunitară 

2 Codul unic al tipului de habitat 4070* 

3 Denumire habitat  Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron 

myrtifolium 

4 Palaearctic  Habitats (PalHab) 31.561 Subalpine mountain pine scrub; 31.562 

Carpathian alpenrose mountain in pine scrub; 31.562 

Sphagnetum mountain pine scrub 

5 Habitatele din România (HdR) R3105 Tufărișuri sud-est carpatice de jneapăn (Pinus 

mugo) cu smirdar (Rhododendron myrtifolium); 

R3106 Tufărișuri sud-est carpatice de jneapăn (Pinus 

mugo) în mlaștini oligotrofe de Sphagnum 

6 Habitatele Natura 2000 EC - tip de habitat de importanță comunitară 

7 Asociații vegetale (AV) Rhododendro myrtifolii-Pinetum mugo Borza 1959 

em. Coldea 1995; Vaccinio myrtilli-Pinetum mugo 

Hadač 1956 

8 Tipuri de pădure (TP) - 

9 Descrierea generală a tipului de 

habitat 

Fitocenozele edificate de Pinus mugo sunt tipice 

pentru etajul subalpin al Carpaților românești, iar 

elementele carpato-balcanice le diferențiază de cele 
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similare, vicariante din Alpi. Speciile sunt 

oligoterme, higrofile, oligotrofe, acidofile. Stratul 

arbuștilor este compus din Pinus mugo, în general 

monodominant, dar pot apărea sporadic Alnus viridis, 

Salix silesiaca, Ribes petraeum, Juniperus sibirica, 

iar la limita inferioară, în rariști, se dezvoltă și 

exemplare subdezvoltate de arbori, Pinus cembra, 

Picea abies, Sorbus aucuparia. Stratul de jneapăn 

este de regulă compact, cu densități mari, cu înălțime 

de 2-2,5 m la altitudini mai coborâte, 1600 m și 

devine tot mai scund, ajungând la 0,40 m la altitudini 

de peste 2200 m. Stratul ierburilor și subarbuștilor 

este edificat de Rhododendron myrtifolium, cu 

dominanță mare fiind și Vaccinium myrtillus, 

Deschampsia flexuosa, Homogyne alpina, Luzula 

luzuloides, Luzula sylvatica, Oxalis acetosella, 

Calamagrostis villosa. Stratul muscinal este prezent 

aproape totdeauna, are o acoperire variabilă și este 

alcătuit mai ales din speciile Pleurozium schreberi, 

Hylocomium splendens, Polytrichum juniperinum, 

Dicranum scoparium. Rhododendron hirsutum și R. 

ferrugineum nu sunt prezente în România, ultima 

fiind înlocuită în Carpați de specia vicariantă R. 

myrtifolium. Jnepenișurile acidofile sunt încadrate în 

asociația Vaccinio myrtilli-Pinetum mugo. Tot la 

acest tip de habitat trebuie incluse și jnepenișurile pe 

substrate carbonatice, pentru care nu există încă o 

asociație descrisă în Carpați. 

10 Specii caracteristice Pinus mugo, Rhododendron myrtifolium, Vaccinium 

myrtillus, Vaccinium vitis-idaea,  Calamagrostis 

villosa, Homogyne alpina 

11 Fotografii Anexa nr. 2. la Planul de Management 
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Tabel 15 B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informație/Atribut Descriere 

1 Codul unic al tipului de habitat 4070* 

2 Statutul de prezență [spațial]  izolat 

3 Statutul de prezență [management] natural 

4 Suprafața tipului de habitat 82 ha 

5 Perioada de colectare a datelor din 

teren 

mai-octombrie 2018 

6 Distribuția tipului de habitat 

[descriere] 

Din cele două asociații care edifică habitatul 4070* 

Tufărișuri de Pinus mugo și Rhododendron hirsutum 

(Mugo-Rhododendretum hirsuti) la nivel național, în 

ROSCI0381 a fost identificată doar asociația 

Rhododendro myrtifolii-Pinetum mugo Borza 1959 

em. Coldea 1995 (syn.: Pinetum mugi carpaticum auct. 

rom., Calamagrostio villosae-Pinetum mugo Sanda et 

Popescu 2002) în Munții Iezer-Păpușa de către Alexiu 

(1998). Această asociație vegetală este prezentă și în 

situl ROSCI0381 Râul Târgului-Argeșel-Râușor. 

Fitocenozele sale sunt în majoritate fragmentate, și nu 

formează tufărișuri compacte decât pe suprafețe mici. 

În unele zone sunt situate în zona de creastă sub formă 

de enclave în cadrul habitatului 4060 Tufărișuri alpine 

și boreale. Zone cu jnepenișuri compacte se află spre 

baza pantelor pe Portăreasa și Iezerul Mic. 

7 Distribuția tipului de habitat [hartă] Harta distribuției tipului de habitat este inclusă în 

Anexa nr. 3.9. la Planul de Management. 

8 Alte informații privind sursele de 

informații 

Alexiu V., 1998. Vegetația Masivului Iezer-Păpușa. 

Studiu cenotaxonomic, Editura Cultura, Pitești. 

Biriș I.A et al., 2013, Ghidul sintetic de monitorizare 

pentru habitatele de interes comunitar: tufărișuri, 

turbării și mlaștini, stâncării, păduri, Editura 

Universitas, Petroșani. 
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Brînzan T. (coord. ed.), 2013, Catalogul habitatelor, 

speciilor și siturilor Natura 2000 în România, SC 

Exclus Prod S.R.L. & R.A Monitorul Oficial, 

București. 

Coldea Gh. et al., 2015, Les associations vegetales de 

Roumanie, Tome 3, Les associations forestiéres et 

arbustives, Presses Universitaires de Cluj, 281 p. 

Devillers P., Devillers-Terschuren J., 1996, A 

classification of Palaearctic habitats. Strasbourg, 

Council of Europe, Nature and Environment 78: 1-

194. 

Doniță N., Popescu A, Comănescu Paucă M., 

Mihăilescu S., Biriș I.A, 2005, Habitatele din 

România, Editura Tehnică Silvică, București. 

Drăgulescu C., Schneider E., Benedek A M., 2007, 

Fitodiversitatea habitatelor din Carpați. Editura 

Universității "Lucian Blaga", Sibiu. 

Gafta D., Mountford O., 2008, Manual de interpretare 

a habitatelor NATURA 2000 din România, Editura 

Risoprint, Cluj-Napoca 

Mihăilescu S., 2001, Flora și vegetația Masivului 

Piatra Craiului, Editura Vergiliu, București. 

Neblea M., 2007, Flora și vegetația Munților Leaota și 

a sectorului vestic al Munților Bucegi. Teză de 

doctorat, Institutul de Biologie al Academiei Române, 

București. 

Pop O. G., Florescu F., 2008, Amenințări potențiale, 

recomandări de management și monitorizare. Habitate 

alpine și subalpine de interes comunitar incluse în 

proiectul LIFE05 NAT/RO/000176: „Habitate 

prioritare alpine, subalpine și forestiere din România“. 

Editura Univ. "Transilvania", Brașov. 
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Sanda V., Öllerer K., Burescu P., 2008, Fitocenozele 

din România. Sintaxonomie, structură, dinamică și 

evoluție, Editura Ars Docendi, București. 

Ursu T.M., 2013, Vegetația din partea superioară a 

interfluviului Arieșul Mare-Arieșul Mic (Munții 

Bihorului). Teză de doctorat, Univ. Babeș-Bolyai, 

Cluj-Napoca. 

 

4060 Tufărișuri alpine și boreale 

 

Tabel 16 A. Date generale ale tipului de habitat 

Nr Informație/Atribut Descriere 

1 Clasificarea tipului de 

habitat 

EC - tip de habitat de importanță comunitară 

2 Codul unic al tipului de 

habitat 

4060 

3 Denumire habitat  Tufărișuri alpine și boreale 

4 Palaearctic  Habitats 

(PalHab) 

31.4113 Carpathian dwarf azalea heaths; 31.424 Carpathian 

Kotschy's alpenrose heaths; 31.4632 Carpathian Bruckenthalia 

heaths; 31.431 Mountain Juniperus nana scrub; 31.4122 

Carpathian dwarf (Vaccinium) wind heaths; 31.4325 Carpahto-

Balkanic Juniperus sabina scrub; 31.49152 South-eastern 

Carpathian Dryas mats 

5 Habitatele din 

România (HdR) 

R3101 Tufărișuri pitice sud-est carpatice de azalee (Loiseleuria 

procumbens); R3104 Tufărișuri sud-est carpatice de smirdar 

(Rhododendron myrtifolium) cu afin (Vaccinium myrtillus); R3107 

Tufărișuri sud-est carpatice de coacăză (Bruckenthalia spiculifolia) 

și ienupăr pitic (Juniperus sibirica); R3108 Tufărișuri sud-est 

carpatice de ienupăr pitic (Juniperus sibirica); R3109 Tufărișuri 

sud-est carpatice vuietoare (Empetrum nigrum ssp. 

hermaphroditum) cu afin vânăt (Vaccinium gaultherioides); R3111 

Tufărișuri sud-est carpatice de afin (Vaccinium myrtillus); R3115 
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Tufărișuri sud-est carpatice de cetină de negi (Juniperus sabina); 

R3617 Tufărișuri pitice de argințică (Dryas octopetala) 

6 Habitatele Natura 2000 EC - tip de habitat de importanță comunitară 

7 Asociații vegetale 

(AV) 

Cetrario-Loiseleurietum procumbentis Br.-Bl. et al. 1939; 

Rhododendro myrtifolii-Vaccinietum Borza (1955) 1959 em. 

Boșcaiu 1971; Junipero-Bruckenthalietum Horvat 1936; 

Campanulo abietinae-Juniperetum Simon 1966; Empetro-

Vaccinietum gaultherioidis Br.-Bl. 1926; Campanulo abietinae-

Vaccinietum (Buia et al. 1962) Boșcaiu 1971; Juniperetum sabinae 

Csűrös 1958; Achilleo schurii-Dryadetum (Beldie 1967) Coldea 

1984 

8 Tipuri de pădure (TP) - 

9 Descrierea generală a 

tipului de habitat 

Habitatul cuprinde tufărișuri pitice, uneori târâtoare, caracteristice 

etajelor superioare de vegetație ale Carpaților. Sunt edificate de 

specii oligoterme, xeroterme, oligotrofe și moderat până la puternic 

acide. Sunt asociații primare, dar se pot extinde secundar, în urma 

defrișării jnepenișurilor și pădurilor de limită superioară (Pop et 

Florescu, 2008). De regulă, sunt specii arcto-alpine, boreale și 

circumpolare, în anumite cazuri, endemite carpatice. Cele mai 

multe tufărișuri formează mozaicuri de vegetație pe suprafețe mici, 

legate de existența unor microstațiuni distincte. 

10 Specii caracteristice Loiseleuria procumbens, Cetraria islandica, Thamnolia 

vermicularis, Rhododendron myrtifolium, Empetrum nigrum ssp. 

hermaphroditum, Vaccinium gaultherioides, Dryas octopetala, 

Vaccinium myrtillus, Bruckenthalia spiculifolia, Juniperus sibirica, 

Campanula abietina, Campanula kladniana, Saxifraga paniculata, 

Juniperus sabina 

11 Fotografii Anexa nr. 2. la Planul de Management 

 

Tabel 17 B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informație/Atribut Descriere 

1 Codul unic al tipului de 4060 
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habitat 

2 Statutul de prezență 

[spațial]  

larg răspândit 

3 Statutul de prezență 

[management] 

natural 

4 Suprafața tipului de 

habitat 

175 ha 

5 Perioada de colectare a 

datelor din teren 

martie-octombrie 2018 

6 Distribuția tipului de 

habitat [descriere] 

Din cele 8 asociații vegetale care aparțin acestui habitat la nivel 

național, în Masivul Iezer-Păpușa au fost identificate 4 asociații, 

prezente și în situl ROSCI0381 Râul Târgului-Argeșel-Râușor: 

Cetrario-Loiseleurietum procumbentis Br.-Bl. et al. 1939, 

Rhododendro myrtifolii-Vaccinietum Borza (1955) 1959 em. 

Boșcaiu 1971, Junipero-Bruckenthalietum Horvat 1936 și 

Campanulo abietinae-Juniperetum Simon 1966 pe Țefeleica și 

Portăreasa 

7 Distribuția tipului de 

habitat [hartă] 

Harta distribuției tipului de habitat este inclusă în Anexa nr. 3.9. la 

Planul de Management. 

8 Alte informații privind 

sursele de informații 

Alexiu V., 1998, Vegetația Masivului Iezer-PăpușA Studiu 

cenotaxonomic, Editura Cultura, Pitești. 

Biriș I.A et al., 2013, Ghidul sintetic de monitorizare pentru 

habitatele de interes comunitar: tufărișuri, turbării și mlaștini, 

stâncării, păduri. Editura Universitas, Petroșani. 

Brînzan T. (coord. ed.), 2013, Catalogul habitatelor, speciilor și 

siturilor Natura 2000 în România, SC Exclus Prod S.R.L. & R.A 

Monitorul Oficial, București. 

Coldea Gh. et al., 1997, Les associations vegetales de Roumanie, 

Tome 1, Les associations herbacees naturelles, Presses 

Universitaires de Cluj, 261 p. 
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6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan si 

alpin 

 

Tabel 18 A. Date generale ale tipului de habitat 

Nr Informație/Atribut Descriere 

1 Clasificarea tipului de 

habitat 

EC - tip de habitat de importanță comunitară 
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2 Codul unic al tipului de 

habitat 

6430 

3 Denumire habitat  Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul 

câmpiilor, până la cel montan si alpin 

4 Palaearctic  Habitats 

(PalHab) 

37.81432 East Carpathian monkshood communities; 37.8141 

Carpathian Adenotsyles communities; 37.814 Carpathian tall herb 

communities; 37.88 Alpine dock communities; 37.81442 Carpathian 

glabrous butterbur communities; 37.8144 Carpathian butterbur 

communities; 37.81441 Carpathian white butterbur communities; 

37.716 Continental mixed riverine screens;  

5 Habitatele din România 

(HdR) 

R3701 Comunități sud-est carpatice de buruienișuri înalte cu 

Aconitum tauricum; R3702 Comunități sud-est carpatice de 

buruienișuri înalte cu Adenostyles alliariae și Doronicum 

austriacum; R3703 Comunități sud-est carpatice de buruienișuri 

înalte cu Cirsium waldsteinii și Heracleum sphondylium ssp. 

transsilvanicum; R3704 Comunități sud-est carpatice de buruienișuri 

înalte cu Senecio subalpinus și ștevia stânelor (Rumex alpinus); 

R3705 Comunități sud-est carpatice de buruienișuri înalte cu Rumex 

obtusifolius și Urtica dioica; R3706 Comunități sud-est carpatice de 

buruienișuri înalte cu Petasites kablikianus; R3707 Comunități sud-

est carpatice de buruienișuri înalte cu Telekia speciosa și Petasites 

hybridus; R3708 Comunități daco-getice cu Angelica sylvestris, 

Crepis paludosa și Scirpus sylvaticus; R3714 Comunități daco-

getice cu Filipendula ulmaria, Geranium palustre și Chaerophyllum 

hirsutum 

6 Habitatele Natura 2000 EC - tip de habitat de importanță comunitară 

7 Asociații vegetale 

(AV) 

Aconitetum taurici Borza 1934 ex Coldea 1990; Adenostylo-

Doronicetum austriaci Horvat 1956; Cirsio waldsteinii-Heracleetum 

transsilvanici Pawł. ex Walas 1949; Petasitetum kablikiani Szafer et 

al. 1926; Telekio-Petasitetum hybridi (Morariu 1967) Resmeriță et 

Rațiu 1974; Telekio-Filipenduletum Coldea 1996; Telekio speciosae-

Aruncetum dioici Oroian 1998; Angelico-Cirsietum oleracei Tüxen 
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1937; Scirpetum sylvatici Ralski 1931 em. Schwich 1944; 

Filipendulo-Geranietum palustris Koch 1926; Lysimachio vulgaris-

Filipenduletum Bal.-Tul. 1978; Chaerophylletum aromatici 

Neuhäuslova-Novotna et al. 1969; Arunco-Petasitetum albi Br.-Bl. 

et Sutter 1977; Convolvulo-Eupatorietum cannabini Görs 1974; 

Convolvulo-Epilobietum hirsuti Hilbig et al. 1972; Aegopodio-

Anthriscetum nitidae Kopecký 1974; Angelico sylvetris-Cirsietum 

cani Burescu 1998; Cicerbitetum alpinae Bolleter 1921 

8 Tipuri de pădure (TP) - 

9 Descrierea generală a 

tipului de habitat 

Este un habitat alcătuit din comunități de buruienișuri înalte, cu o 

compoziție a speciilor vegetale foarte diversă. Sunt cantonate de-a 

lungul pâraielor și pădurilor-galerii din lungul acestora, din etajul 

dealurilor înalte, până în subetajul montan superior (al molidului). 

Solurile sunt jilave, cu un exces de umiditate moderat, umiditate 

datorată pâraielor de-a lungul cărora acestea vegetează. Comunitățile 

de buruienișuri înalte (megaforbiete) nu trebuie confundate cu 

comunitățile de buruieni ce se leagă nemijlocit de activitățile omului. 

Comunitățile de  la altitudini joase sunt adesea puternic degradate și 

invadate de buruieni antropofile, uneori masiv chiar de specii venite 

de pe alte continente (Helianthus tuberosus, Rudbeckia laciniata, 

Reynoutria japonica etc). Aceste comunități realizează un adăpost 

pentru o gamă foarte largă de nevertebrate, dar sunt și un habitat de 

bază și loc de hrănire important pentru multe specii de mamifere mici 

și mari, de aceea este necesară protejarea lor atentă.  

10 Specii caracteristice Filipendula ulmaria, Lysimachia vulgaris, Angelica sylvestris, 

Scirpus sylvaticus, Petasites kablikianus, Cirsium oleraceum, 

Chaerophyllum aromaticum, Chaerophyllum hirsutum, Petasites 

albus, Aconitum napellus ssp. tauricum, Saxifraga heucherifolia, 

Cicerbita alpina, Adenostyles alliariae, Doronicum austriacum, 

Heracleum sphondylium ssp. transsilvanicum, Cirsium waldsteinii, 

Senecio subalpinus, Senecio squalidus ssp. rupestris, Rumex 

obtusifolius, Rumex obtusifolius ssp. subalpinus, Telekia speciosa, 
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Petasites hybridus, Geranium palustre, Aruncus dioicus, Epilobium 

hirsutum 

11 Fotografii Anexa nr. 2. la Planul de Management 

 

 

 

Tabel 19 B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informație/Atribut Descriere 

1 Codul unic al tipului de habitat 6430 

2 Statutul de prezență [spațial]  izolat 

3 Statutul de prezență [management] natural 

4 Suprafața tipului de habitat 1-5 ha 

5 Perioada de colectare a datelor din 

teren 

mai-octombrie 2018 

6 Distribuția tipului de habitat 

[descriere] 

Din cele 19 asociații vegetale care aparțin acestui 

habitat la nivel național, în Masivul Iezer-Păpușa au 

fost identificate, în zone din afara sitului cercetat, două 

asociații: Aconitetum taurici Borza 1934 ex Coldea 

1990 și Telekio-Petasitetum hybridi (Morariu 1967) 

Resmeriță et Rațiu 1974 (Alexiu, 1998). În situl 

ROSCI0381 Râul Târgului-Argeșel-Râușor au fost 

identificate trei asociații vegetale, necitate în studiile 

botanice anterioare (Telekio-Petasitetum hybridi 

(Morariu 1967) Resmeriță et Rațiu 1974; Lysimachio 

vulgaris-Filipenduletum ulmariae Balátová-Tuláčková 

1978; Scirpetum sylvatici Ralski 1931, Maloch 1935 

em. Schwick 1944), precum și o comunitate cu Scirpus 

sylvaticus, Cirsium oleraceum, Filipendula ulmaria și 

Telekia speciosa pe Valea Terciului, Valea Ruscă, 

Valea Ursului, Valea Argeșelului, Valea Cascoe, Valea 

Șaului, Valea Râușoru. 

7 Distribuția tipului de habitat [hartă] Harta distribuției tipului de habitat este inclusă în 
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Anexa nr. 3.9. la Planul de Management. 

8 Alte informații privind sursele de 

informații 

Alexiu V., 1998, Vegetația Masivului Iezer-PăpușA 

Studiu cenotaxonomic, Editura Cultura, Pitești. 

Brînzan T. (coord. ed.), 2013, Catalogul habitatelor, 

speciilor și siturilor Natura 2000 în România, SC 

Exclus Prod S.R.L. & R.A Monitorul Oficial, 

București. 

Chirițoiu (Alexe) M. A, 2012, Vegetația 

megaforbietelor din Carpații Meridionali. Teză de 

doctorat, Institutul de Biologie al Academiei, 

București, 280 p. 

Coldea Gh. et al., 1997, Les associations vegetales de 

Roumanie, Tome 1, Les associations herbacees 

naturelles, Presses Universitaires de Cluj, 261 p. 

Coldea Gh. et al., 2012, Les associations vegetales de 

Roumanie, Tome 2, Les associations anthropogènes, 

Presses Universitaires de Cluj, 482 p. 

Devillers P., Devillers-Terschuren J. 1996, A 

classification of Palaearctic habitats. Strasbourg, 

Council of Europe, Nature and Environment 78: 1-194.  

Doniță N., Popescu A, Comănescu Paucă M., 

Mihăilescu S., Biriș I.A, 2005, Habitatele din România, 

Editura Tehnică Silvică, București. 

Drăgulescu C., Schneider E., Benedek A M., 2007, 

Fitodiversitatea habitatelor din Carpați. Editura 

Universității "Lucian Blaga", Sibiu. 

Gafta D., Mountford O., 2008, Manual de interpretare 

a habitatelor NATURA 2000 din România, Editura 

Risoprint, Cluj-Napoca 

Mihăilescu S., 2001. Flora și vegetația Masivului 

Piatra Craiului, Editura Vergiliu, București. 

Neblea M., 2007, Flora și vegetația Munților Leaota și 
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a sectorului vestic al Munților Bucegi. Teză de 

doctorat, Institutul de Biologie al Academiei Române, 

București. 

Oroian S., 1998, Flora și vegetația defileului Mureșului 

între Toplița și Deda, Casa de Editură Mureș, 426 p. 

Răduțoiu D., 2006, Flora și vegetația bazinului Cernei 

de Olteț, Teză de doctorat, București.  

Sanda V., Öllerer K., Burescu P., 2008. Fitocenozele 

din România. Sintaxonomie, structură, dinamică și 

evoluție, Editura Ars Docendi, București. 

Stancu I. D., 2005, Flora și vegetația Munților Râiosu 

și Buda, Masivul Făgăraș, Editura Universității din 

Pitești. 

Trif C. R., Făgăraș M. M., Hîrjeu N. C., Niculescu M., 

2015, Ghidul sintetic de monitorizare pentru habitatele 

de interes comunitar (sărături, dune continentale, 

pajiști, apă dulce) din România, Editura Boldaș, 

Constanța 

 

6230* Pajiști de Nardus bogate în specii pe substraturi silicatice din zone montane (și submontane, 

în Europa continentală) 

 

Tabel 20 A. Date generale ale tipului de habitat 

Nr Informație/Atribut Descriere 

1 Clasificarea tipului de 

habitat 

EC - tip de habitat de importanță comunitară 

2 Codul unic al tipului de 

habitat 

6230* 

3 Denumire habitat  Pajiști de Nardus bogate în specii pe substraturi silicatice din zone 

montane (și submontane, în Europa continentală)  

4 Palaearctic  Habitats 

(PalHab) 

36.3172 Eastern Carpathian mat-grass swards 
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5 Habitatele din România 

(HdR) 

R3608 Pajiști sud-est carpatice de Scorzonera rosea și Festuca 

nigrescens; R3609 Pajiști sud-est carpatice de țăpoșică (Nardus 

stricta) și Viola declinata 

6 Habitatele Natura 2000 EC - tip de habitat de importanță comunitară 

7 Asociații vegetale 

(AV) 

Scorzonero roseae-Festucetum nigricantis (Pușcaru et al. 1956) 

Coldea 1978; Violo declinatae-Nardetum Simon 1966; Hieracio 

pilosellae-Nardetum strictae Pop et al. 1988; Nardo-Festucetum 

tenuifoliae (Klika et  Šmarda 1943) Buiculescu 1971; Festuco 

rubrae-Agrostetum capillaris Horvat 1951 subas. nardetosum 

strictae Oroian 1998 

8 Tipuri de pădure (TP) - 

9 Descrierea generală a 

tipului de habitat 

Cuprinde pajiști cu părul porcului/țăpoșică (Nardus stricta) pe 

soluri acide, cu substrat silicios. Acest habitat poate fi bogat în 

specii, având o valoare conservativă ridicată, sau sărac în specii, 

fiind considerat, în acest caz, degradat. Bogăția specifică relativ 

ridicată a acestor pajiști este, în general, corelată cu o acoperire a lui 

Nardus stricta de până la 50% din acoperirea totală a vegetației 

(corespunzător valorii 3 de abundență-dominanță pe scara Braun-

Blanquet). Cu excepția subas. nardetosum strictae, cenotaxonul 

Festuco rubrae-Agrostetum capillaris corespunde tipului de habitat 

6520. În practică, la acest habitat pot fi incluse și faciesuri cu 

Nardus stricta ale altor asociații de pajiști din etajul colinar-montan, 

cu condiția ca substratul să fie silicatic și bogăția specifică relativ 

ridicată (Gafta et Mountford, 2008). În accepțiunea manualului 

european (EUR27), dar și a celui românesc de interpretare a 

habitatelor Natura 2000, habitatul 6230 este reprezentat de pajiști 

permanente secundare de Nardus stricta, ale căror fitocenoze 

vegetează în diferite condiții staționale și care au o plasticitate 

ecologică mare, ceea ce imprimă habitatului o mare heterogenitate 

structurală.  

Pajiștile incluse în acest tip de habitat au o origine primară, 

dezvoltându-se pe zone pietroase din etajele montan sau subalpin, 
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acționând direct în procesul de solificare, sau origine secundară, 

provenind din înierbarea terenurilor de pe care s-a tăiat jneapănul, 

smirdarul sau molidișurile de limită altitudinală (Pop et Florescu, 

2008).  După Marușca T. (2001) bogăția specifică a nardetelor 

variază semnificativ, în funcție de altitudine. El identifică 6 specii 

prezente constant în întregul areal ocupat de nardete: Nardus stricta, 

Festuca rubra, Agrostis capillaris (cu subspeciile sale), 

Anthoxanthum odoratum, Trifolium repens și Brukenthalia 

spiculifolia. 

10 Specii caracteristice Festuca nigrescens, Nardus stricta, Hieracium pilosella, Festuca 

tenuifolia, Agrostis capillaris, Scorzonera rosea, Poa media, Viola 

declinata, Festuca rubra 

11 Fotografii Anexa nr. 2. la Planul de Management 

 

Tabel 21 B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informație/Atribut Descriere 

1 Codul unic al tipului de habitat 6230* 

2 Statutul de prezență [spațial]  larg răspândit 

3 Statutul de prezență [management] natural pe Valea Șaului, Iezerul Mic; 

degradat pe Găinațu Mare, Țefeleica, Văcarea, 

Tîrîțoasa, Portăreasa, Valea Rîușoru 

4 Suprafața tipului de habitat 1.040 ha 

5 Perioada de colectare a datelor din 

teren 

mai-octombrie 2018 

6 Distribuția tipului de habitat 

[descriere] 

Din cele cinci asociații vegetale care edifică acest 

habitat, în situl ROSCI0381 Râul Târgului-Argeșel-

Râușor au fost identificate doar trei asociații: 

Scorzonero roseae-Festucetum nigricantis (Pușcaru 

et al. 1956) Coldea 1978 pe Valea Șaului, Violo 

declinatae-Nardetum Simon 1966 pe Găinațu Mare, 

Văcarea, Țefeleica, Portăreasa, Iezerul Mic, Tîrîțoasa 

și Festuco rubrae-Agrostetum capillaris Horvat 1951 
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subas. nardetosum strictae Oroian 1998 pe Văcarea și 

Valea Rîușoru. 

7 Distribuția tipului de habitat [hartă] Harta distribuției tipului de habitat este inclusă în 

Anexa nr. 3.9. la Planul de Management. 

8 Alte informații privind sursele de 

informații 

Alexiu V., 1998. Vegetația Masivului Iezer-PăpușA 

Studiu cenotaxonomic, Editura Cultura, Pitești. 

Bărbos M. I., Târziu D. R., 2009, Proiect Life05 

Nat/RO/000176-Habitate prioritare alpine, subalpine 

și forestiere din România, Recomandări de 

monitorizare pentru habitat 6230* Pajiști de Nardus 

stricta bogate în specii pe substraturi silicioase, 

Facultatea de Silvicultură și Exploatări forestiere, 

Universitatea Transilvania din Brașov. 

Brînzan T. (coord. ed.), 2013, Catalogul habitatelor, 

speciilor și siturilor Natura 2000 în România, SC 

Exclus Prod S.R.L. & R.A Monitorul Oficial, 

București. 

Buiculescu I., 1987, Flora și vegetația Masivului 

Piatra Mare (Jud. Brașov), Ocrot. Nat. Med. Înconj. 

București. 33(2): 135-138. 

Coldea Gh. și colab., 2012, Les associations vegetales 

de Roumanie, Tome 2, Les associations 

anthropogènes, Presses Universitaires de Cluj, 482 p. 

Devillers P., Devillers-Terschuren J. 1996, A 

classification of Palaearctic habitats. Strasbourg, 

Council of Europe, Nature and Environment 78: 1-

194.  

Doniță N., Popescu A, Comănescu Paucă M., 

Mihăilescu S., Biriș I.A, 2005, Habitatele din 

România, Editura Tehnică Silvică, București. 

Drăgulescu C., Schneider E., Benedek A M., 2007, 

Fitodiversitatea habitatelor din Carpați, Editura 



57 
 
 

Universității "Lucian Blaga", Sibiu. 

Gafta D., Mountford O., 2008, Manual de interpretare 

a habitatelor NATURA 2000 din România, Editura 

Risoprint, Cluj-Napoca 

Marușca T., 2001, Elemente de gradientică și ecologie 

montană, Editura Universității  Transilvania, Brașov. 

Niculescu M., 2004, Contributions regarding the 

study of the Nardo-Callunetea Prsg. 1949 Class in the 

Uper Basin of Luncavăț River (Vâlcea county), 

Contribuții Botanice, XXXIX, Cluj-Napoca: 89-93. 

Oroian S., Sămărghițan M., Hirițiu M., 2015, 

Presence of the species Nardus stricta in high nature 

value grassland in Mureș County, Contribuții 

botanice, Cluj-Napoca L:33-42. 

Pop O. G., Florescu F., 2008, Proiect Life05 

Nat/RO/000176-Habitate prioritare alpine, subalpine 

și forestiere din România -Amenințări potențiale, 

recomandări de management și monitorizare, 

Facultatea de Silvicultură și Exploatări forestiere, 

Universitatea Transilvania din Brașov. 

Sanda V., Öllerer K., Burescu P., 2008, Fitocenozele 

din România. Sintaxonomie, structură, dinamică și 

evoluție, Editura Ars Docendi, București. 

Trif C. R., Făgăraș M. M., Hîrjeu N. C., Niculescu M., 

2015, Ghidul sintetic de monitorizare pentru 

habitatele de interes comunitar (sărături, dune 

continentale, pajiști, apă dulce) din România, Editura 

Boldaș, Constanța 

 

8110 Grohotișuri silicioase din etajul montan până în cel alpin (Androsacetalia alpinae și 

Galeopsietalia ladani) 

 

Acest tip de habitat nu a fost identificat pe teritoriul ariei protejate, fiind inclus din eroare in 
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formulartul standard al Sitului Natura 2000. 

 

3.2.2. Habitate după clasificarea națională 

Habitatele naționale corespondente celor Natura 2000 inventariate au fost identificate și 

prezentate în cadrul capitolului 3.2.1.  

 

3.3. Specii de floră și faună de interes conservativ pentru care a fost declarată aria 

naturală protejată 

 

Formularul standard al sitului de importanță comunitară, menționează ca fiind prezente pe 

teritoriul ariei protejate următoarele specii: 

a) specii de mamifere: urs - Ursus arctos, lup - Canis lupus, râs - Lynx lynx; 

b) specii de amfibieni: buhaiul de baltă cu burtă galbenă - Bombina variegata, tritonul 

carpatic - Triturus montandoni; 

c) specii de pești: zglăvoaca - Cottus gobio; 

c) specii de nevertebrate: carabul amfibiu - Carabus variolosus, croitorul alpin - Rosalia 

alpina 

 

3.3.1 Plante inferioare 

 

Plantele inferioare de interes comunitar, incluse în Anexa II a Directivei 92/43/CEE a 

Parlamentului European și a Consiliului privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de 

faună și floră sălbatică, nu fac obiectul declarării și managementului ariei protejate.  

Sunt necesare cercetări ulterioare pentru eventuala identificare a prezenței acestora pe teritoriul 

sitului.  

 

3.3.2. Plante superioare 

 

Plantele superioare de interes comunitar, incluse în Anexa II a Directivei 92/43/CEE a 

Parlamentului European și a Consiliului privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de 

faună și floră sălbatică, nu fac obiectul declarării și managementului ariei protejate.  
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Sunt necesare cercetări ulterioare pentru eventuala identificare a prezenței acestora pe teritoriul 

sitului.  

 

3.3.3 Nevertebrate 

 

În Formularul Standard al sitului Natura 2000 ROSCI0381 Râul Târgului-Argeșel-Râușor sunt 

menționate 2 specii, care au fost identificate și în teren: carabul amfibiu - Carabus variolosus și 

croitorul alpin - Rosalia alpina. 

 

Carabus (Hydrocarabus) variolosus (gândac de apă, carabul de pârâu) 

 

Tabel 22 A. Date generale ale speciei 

Nr Informație/Atribut Descriere 

1 Cod Specie  196425 

2 Denumirea științifică  Carabus (Hydrocarabus) variolosus 

3 Denumirea populară Gândac de apă, carabul de pârâu 

5 Descrierea speciei  Dimensiuni adulți (lungime): ♂ ♀20 - 35 mm.   

Corpul de culoare neagră fără luciu metalic. Pronotul este rotunjit 

lateral cu marginile laterale înguste, puțin sinuate în partea bazală, 

cu unghiurile posterioare în formă de lobi triunghiulari, relativ 

lungi, care depășesc baza pronotului și sunt îndoiți în jos. Marginile 

laterale ale pronotului au câte un por setiger median și câte unul 

bazal. Elitrele, puternic convexe, cu umerii proeminenți, prezintă o 

sculptură caracteristică formată din rugozități puternice și gropițe 

adânci. Intervalele primare sunt careniforme, subțiri și întrerupte 

de gropițe mari. Spațiul dintre intervalele primare prezintă 

rugozități puternice. Intervalele secundare sunt neregulate și adesea 

întrerupte de rugozități. Intervalele terțiare lipsesc sau sunt 

transformate în granule fine, aranjate predominant longitudinal. 

Capătul anterior al intervalului 3 primar este puternic proeminent. 

Între acest interval și seria umbelicată se mai găsește un rând de 

gropițe mari. 
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Masculii se deosebesc de femele prin structura tarsului anterior 

care are primele articole lățite și căptușite ventral cu peri. 

6 Perioade critice Reproducerea are loc primăvara; activitatea maximă este 

înregistrată în perioada mai-iunie. Larvele sunt active vara (mai-

august), primii adulți apar în iulie sau început de august, iar 

hibernarea are loc în forma de imago. 

Adulții sunt activi de primăvara până toamna. Iernează în lemnul 

putred sau îngropați în nămol. 

7 Cerințe de habitat Specie stenotopă, higrofilă, paludicolă, indicatoare a zonelor 

umede din pădurile naturale. Populează imediata apropiere a 

râurilor mici, a zonelor mlăștinoase și izvoarelor, din zona de deal 

până la 1700 m. 

Larvele și adulții sunt prădători, hrănindu-se cu nevertebrate 

edafice și acvatice: râme, melci, crustacee și insecte (adulți, pupe 

și larve). 

8 Fotografii Anexa nr. 2. la Planul de Management 

 

Tabel 23 B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. Informație/Atribut Descriere 

1 Specia Carabus (Hydrocarabus) variolosus 

2 Informații specifice 

speciei 

În aria protejată Râul Târgului - Argeșel - Râușor (ROSCI0381), 

au fost investigate 20 locații, fiind instalate 200 de capcane Barber. 

Au fost identificate 17 locații (puncte GPS) unde Specia Carabus 

variolosus este prezentă; în total au fost înregistrate 78 de 

exemplare (60 de masculi + 18 femele) - populația minimă. 

Condițiile de hrănire și de reproducere sunt relativ acceptabile, dar 

sunt supuse impactului antropic semnificativ: exploatare forestieră 

fără replantare sau refacere naturală, existența drumurilor 

forestiere, curățarea pădurii, săpat după momeală/colectare, 

pășunatul ne-intensiv al vacilor, diguri de apărare pentru inundații 

în sistemele de apă interioare. 

3 Statutul de prezență rezident 
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[temporal] 

4 Statutul de prezență 

[spațial] 

larg răspândită 

5 Statutul de prezență 

[management] 

nativă 

6 Abundență  prezență certă (peste 78 de exemplare). 

7 Perioada de colectare a 

datelor din teren 

aprilie-iulie 2018 

8 Distribuția speciei 

[interpretare] 

●Valea Văcarea 1. Habitat=Zonă ripariană + lizieră pădure de fag 

(diseminat molid)/); Nr. ind. = 2♂ + 1♀;  

●Valea Văcarea 2. Habitat= Zonă ripariană + lizieră pădure de fag 

(diseminat molid);  Nr. ind. = 1♂; 

●Valea Călușul Mic. Habitat= Zonă ripariană + lizieră pădure de 

fag (diseminat molid)); Nr. ind. = 1♂;  

●Valea Țiganca Mare. Habitat= Zonă ripariană + lizieră pădure de 

fag (diseminat molid); Nr. Ind.= 4♂ + 1♀;  

●Valea Largă. Habitat= Zăvoi - păduri aluviale cu Alnus glutinosa 

și Fraxinus excelsior; Nr. Ind. = 2♂; 

●Valea Rusca  1. Habitat =Zonă ripariană + lizieră pădure de fag 

(diseminat molid)/; Nr. ind. = 2♂ + 1♂ 

●Valea Rusca 2. Habitat=Zonă ripariană + lizieră pădure de fag 

(diseminat molid); Nr. ind. = 3♂   

●Valea Rusca 3. Habitat=Zăvoi - păduri aluviale cu Alnus 

glutinosa și Fraxinus excelsior; Nr. ind. = 4♂ + 2♀ 

●Valea Corbului. Habitat=Zonă ripariană + lizieră pădure de fag 

(diseminat molid) și arin; Nr. ind. = 5♂ + 1♀ 

●Valea Terciului. Habitat= Zonă ripariană + lizieră pădure de fag 

(diseminat molid) și arin; Nr. ind. = 2♂     

●Valea Ursului. Habitat=Zonă ripariană + lizieră pădure de fag 

(diseminat molid); Nr. ind. = 12♂ + 4♀ 

●Valea Argeșel. Habitat=Zonă ripariană + lizieră pădure de fag 

(diseminat molid); Nr. ind. = 1♂ 
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●Valea Argeșel. Habitat=Zonă ripariană + lizieră pădure de fag 

(diseminat molid) ; Nr. ind. = 3♂ + 1♀ 

●Valea Rucăreanu. Habitat= Zonă ripariană + lizieră pădure de 

fag (diseminat molid) și arin; Nr. ind. = 4♂ + 3♀ 

●Valea Sefterul Mic. Habitat=Zonă ripariană + lizieră pădure de 

fag (diseminat molid); Nr. ind. = 7♂ + 2♀ 

●Valea Sefterul Mare. Habitat=Zonă ripariană + lizieră pădure de 

fag; Nr. ind. = 6♂ + 2♀ 

●Valea Strâmbu. Habitat=Zăvoi - păduri aluviale cu Alnus 

glutinosa și Fraxinus excelsior; Nr. ind. = 1♂   

9 Distribuția speciei 

[harta distribuției] 

Harta distribuției tipului de habitat este inclusă în Anexa nr. 3.10. 

la Planul de Management. 

10 Alte informații privind 

sursele de informații 

Directiva Habitate - Directiva Consiliului Europei 92/43 EEC, 

Anexa II;  

Legea 462/2001 privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice;  

O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice; 

http://eunis.eeAEuropaeu/species/196425#protected 

BERN Convention, 1979. Convention on the Conservation of 

European Wildlife and Natural Habitats. 

Panin S. 1955. Familia Carabidae (gen. Cychrus Fabricius și gen. 

Carabus Linné). Fauna R.P.R. Insecta. Volumul X. Fascicula 2. 

Editura Academiei R.P.R. 148 p. + XIX planșe. 

Tatole V., Iftime A, Iorgu E. I., Iorgu I., Oțel V. 2009. Speciile de 

animale Natura 2000 din Romania. Imperium Print - Centrul 

Incubator de Afaceri (CIAF), București, 174 p. 

Combroux I.; Schwoerer C. 2007. Evaluarea statului de 

conservare al habitatelor și speciilor de interes comunitar din 

România - ghid metodologic, Edit. Balcanic, Timișoara, România 

Iorgu I. Ș. (Ed.), Surugiu V., Gheoca V., Popa O.P., Popa L.O., 

Sîrbu I., Pârvulescu L., Iorgu E.I., Manci C.O., Fusu L., Stan M., 
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Dascălu M.M., Székely L., Stănescu M., Vizauer T.C., 2015. Ghid 

sintetic pentru monitorizarea speciilor de nevertebrate de interes 

comunitar din România. Asocierea S.C. Compania de Consultanță 

și Asistență Tehnică S.R.R. și S.C. Integra Trading S.R.L., 

Bucharest. 159 pp. 

Kubisz D. 2004. Carabus variolosus Fabricius, 1787, Biegacz 

urozmaicony 4014. W: Adamski P., Bartel R., Bereszyński A, 

Kepel A, Witkowski Z. (red.). Gatunki zwierząt (z wyjątkiem 

ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 

podręcznik metodyczny. T. 6. Ministerstwo Środowiska, 

Warszawa, s. 75-78. 

Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.). 2012. Monitoring 

gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ, 

WarszawA 310-327. 

Matern A, Drees C., Meyer H., Assmann T. 2007. Population 

ecology of the rare carabid beetle Carabus variolosus (Coleoptera: 

Carabidae) in north-west Germany. J. Insect Conserv. Springer 

Science & Business Media 12 (6): 591-601. 

Műller Kroehling, S. 2015. Bewertungsschemata Schwarzer 

Grubenlaufkäfer. Bewertungsschemata der Arten der Anhänge II 

und IV der FFH-Richtlinie als Grundlage für ein bundesweites 

FFH-Monitoring. Herausgeber: Bundesamt für Naturschutz (BfN) 

und Bund-Länder-Arbeitskreis (BLAK) FFH-Monitoring und 

Berichtspflicht. 2. Überarbeitung. 36-39. 

Potocký P., Majzlan Ot., Olšovský T., Jászay T, Janák M., 

Metodika monitoringu bystrušky potočnej (Carabus variolosus)  

Fabricius, 1787  (Coleoptera, Carabidae). 16 pp. 

Resl K., Drozd P. 2006 (maszynopis). II.F.4. Metodika 

monitoringu evropsky významného druhu střevlík hrbolatý 

(Carabus variolosus). Agentura Ochrany Přírody a krajiny ČR. 

Sturani M. 1963. Nuove ricerche biologiche e morfologiche sul 

Carabus (Hygrocarabus) variolosus Fabricius (Coleoptera, 
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Carabidae). Boll. Zool. agr. e Bachic. II, 5: 27-34. 

Trzeciak A 2011. Biegacz urozmaicony Carabus variolosus 

Fabricius 1787 w okolicach Dębicy na Podkarpaciu. Wszechświat 

112 (7 - 9): 301. 

Valchářová J. 2007 (maszynopis). Monitoring druhu Carabus 

variolosus a odhad jeho biotopových nároků na vybraných 

lokalitách na Vsetínsku. Středoškolska odborná činnost 

2006/2007. Odbor 04 - biologie. 

Vrezec A, Polak S., Kapla A, Pirnat A, Grobelnik V. & Šalamun 

A 2007 (maszynopis). Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst 

hroščev - Carabus variolosus, Leptodirus hochenwartii, Lucanus 

cervus in Morinus funereus, Rosalia alpina Nacionalni inštitut za 

biologijo, Ljubljana. 

 

Rosalia alpina (croitorul alpin, croitorul fagului) 

 

Tabel 24 A. Date generale ale speciei 

Nr Informație/Atribut Descriere 

1 Cod Specie 313 

2 Denumirea 

științifică  

Rosalia alpina 

3 Denumirea 

populară 

Croitorul alpin, croitorul fagului 

5 Descrierea speciei  Dimensiuni adulți (lungime): ♂ ♀15 - 38 mm. 

Corpul este alungit, subparalel, relativ plan, acoperit cu o 

pubescență de fond fină, deasă, culcată, scurtă, cenușie sau cenușie-

albăstruie, uneori albastră; pubescența antenelor, a picioarelor și a 

părții ventrale a corpului aproape albastră. Antenele au primul și al 

doilea articol antenal negre și lucioase; articolul 1 este mare, dilatat 

de la bază spre vârf, articolul 2 este mic, iar articolele 3 - 10 sunt 

aproape egale ca lungime, pubescente fin, albastre, inelate cu negru 

apical; articolele antenale 3 - 6 au câte o tufă apicală de peri lungi, 
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deși, negri.  

Pronotul transversal, rotunjit lateral, pe fiecare latură cu un dinte 

puternic, îndreptat în sus și cu un tubercul obtuz, mic, situat 

postmedian, în zona marginală a discului. În general, pronotul are o 

pată catifelată, neagră, semicirculară, mediană, localizată la partea 

anterioară. Proeminența prosternului este îngustă, iar cea a 

mezosternului este lată. Picioarele sunt relativ lungi, mai ales cele 

posterioare. Femurele posterioare nu ating vârful elitrelor. Primul 

articol al tarsului posterior la fel de lung ca următoarele două la un 

loc. 

Elitrele, turtite dorsal sunt subparalele și rotunjite la vârf, cu 

granulație mai puternică la bază și mai fină spre partea posterioară, 

între granule cu o punctuație fină, deasă. La forma tipică, elitrele 

prezintă un desen catifelat, negru, format dintr-o bandă comună, 

postmediană și pe fiecare elitră câte o pată posthumerală, mare și 

una anteapicală mai mică; fiecare dintre aceste elemente este 

mărginit de o pubescență deschisă la culoare. 

Mascul. Antenele de 1,5 - 1,75 ori mai lungi decât corpul; articolele 

3-5 au apical, spre exterior, un spin, care este mai puțin distinct pe 

articolul 6. Fiecare mandibulă are câte cu un dinte puternic la 

exterior. 

Femelă. Antenele depășesc numai puțin vârful elitrelor; dintele 

mandibular este redus. 

Variabilitate. Desenul de pe elitre este foarte variabil. La unele 

exemplare, el lipsește complet sau este foarte dezvoltat la altele, 

acoperind toată suprafața elitrei; între cele două extreme există 

numeroase forme de trecere. De exemplu, f. reichei - suprafața 

elitrelor nu este granulată; desenul de pe elitre, ca la forma tipică 

(Sicilia); f. reichei ab. interruptus - banda transversală de pe elitre 

este întreruptă la sutură (Sicilia); ab. unicolor - corpul colorat în 

totalitate albastru; ab. croissandeaui - corpul colorat în totalitate 

negru. 
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Larva este apodă, eucefală. Lungime = 30 - 35 mm; lățimea corpului 

= 7 - 8 mm; este cărnoasă, moale, albicioasă sau gălbuie, cu excepția 

capului, mandibulelor și a discului pronotului, care sunt chitinizate, 

colorate mai închis. Corpul este mai mult sau mai puțin cilindric, 

puțin turtit dorso-ventral și îngroșat moderat spre partea anterioară. 

Este format din 14 segmente: capul, trei segmente toracice și zece 

segmente abdominale, dintre care ultimul, al 10-lea, are forma unui 

apendice mic, mai mult sau mai puțin aparent la partea ventrală a 

segmentului al 9-lea; primele 7 segmente abdominale au ventral și 

dorsal convexități numite “ampule”.  

Capul este lat; partea anterioară a capului prezintă o scobitură 

ventrală, puternică și nu este scobită anterior la partea dorsală. 

Ampulele tergitelor abdomenului au impresiuni longitudinale slabe 

și rânduri transversale de granule fine. 

Pupa este liberă, de culoare albă-gălbuie. 

6 Perioade critice Perioada de zbor: iunie-septembrie; limitele intervalului pot varia în 

funcție de altitudine și de condițiile meteorologice anuale.  

Ciclu de viață: durează 2 - 3 ani, perioada variază în funcție de 

condițiile de mediu. 

7 Cerințe de habitat Specie stenotopă, silvicolă, xilodetriticolă, lignicolă, xilofagă, 

saproxilică. Trăiește în complexul climatic al fagului, mai rar în cel 

al coniferelor și stejarului; ocazional, a fost semnalată în complexul 

stepelor cu graminee; preferă făgetele bătrâne. Femelele depun 

ouăle în trunchiul sau ramurile (ramuri cu diametru mai mare de 20 

cm) arborilor morți sau proaspăt tăiați; sunt preferate zonele însorite 

și relativ uscate. Larva se dezvoltă în lemnul putred și trunchiurile 

scorburoase de Fagus sylvatica, mai rar în Acer sp. și foarte rar în 

alte specii cu frunze căzătoare (Ulmus sp., Carpinus sp., Salix sp., 

Castanea sp., Fraxinus sp., Juglans sp., Tilia sp., Quercus sp., 

Alnus sp., Crataegus sp.). 

Altitudine: 400 - 1500 m. 

Adulții se hrănesc cu flori (polen, nectar, stamine, pistil); larvele 
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sunt xilofage. 

8 Fotografii Anexa nr. 2. la Planul de Management 

 

Tabel 25 B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. Informație/Atribut  

1 Specia Rosalia alpina 

2 Informații specifice 

speciei 

Specia a fost identificată în două locații geografice, cu un total de 

2 de exemplare (1 mascul + 1 femelă)-populație minimă. Au fost 

analizat în total 25 de transecte. Rosalia alpina a fost semnalată în 

două locații, într-un habitat de pădure de fag de tip Luzulo-Făgetum 

(cod Natura 2000=9110). Specia este foarte slab reprezentată în 

aria protejată, fiind semnalată în câteva ecosisteme forestiere 

mature, insulare. 

 Au fost observate urme de arbori tăiați în imediata vecinătate a 

locului unde a fost identificată Specia. Au fost eliminați și arbori 

maturi sau ramurile foarte groase, potențiale gazde pentru Rosalia 

alpina Se recomandă păstrarea în pădure a arborilor bătrâni, morți 

sau bolnavi. Interzicerea extragerilor de masă lemnoasă din zonele 

împădurite aflate în vecinătatea zonei unde a fost identificată 

Specia 

3 Statutul de prezență 

[temporal] 

rezident 

4 Statutul de prezență 

[spațial] 

izolată 

5 Statutul de prezență 

[management] 

nativă 

6 Abundență  foarte rară (au fost observați doar 2 indivizi) 

7 Perioada de colectare a 

datelor din teren 

Iulie-septembrie, 2018 

8 Distribuția speciei 

[interpretare] 

●Muntele Grădișteanu Sud - Între Văi  

Habitat= 9110 - Pădure de fag de tip Luzulo-Făgetum 

Nr. ind.=1♀ 
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●Rucăr-Drăganu 

Habitat= 9110 - Pădure de fag de tip Luzulo-Făgetum 

Nr. ind.=1♀ 

9 Distribuția speciei 

[harta distribuției] 

Harta distribuției tipului de habitat este inclusă în Anexa nr. 3.10. 

la Planul de Management. 

10 Alte informații privind 

sursele de informații 

Directiva Habitate - Directiva Consiliului Europei 92/43 EEC, 

Anexa II;  

Legea 462/2001 privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice;  

O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice; 

IUCN Red List Species 

(http://www.iucnredlist.org/details/19743/1). 

Buse J., Schröder B., Assmann T., 2007. Modelling habitat and 

spatial distribution of an endangered longhorn beetle - A case study 

for saproxylic insect conservation. Biol. Conserv.137: 372-381. 

Cizek L., Schlagamersk J., Bouck J., Hauck D., Heleic. J., 2009. 

Range expansion of an endangered beetle: alpine longhorn Rosalia 

alpina (Coleoptera: Cerambycidae) spreads to the lowlands of 

Central Europe. Entomologica Fenn. 20: 200-206. 

Dragg L., Hauck D., Pokluda P., Zimmermann K., Cizek L., 2011. 

Demography and dispersal ability of a threatened saproxylic beetle: 

a mark-recapture study of the Rosalia longicorn (Rosalia alpina). 

PLoS ONE6(6): e21345. Doi:10.1371/journal.pone. 0021345. 

Duelli P., Wermelinger B., 2005. La Rosalie des Alpes (Rosalia 

alpina). Un cérambycide rare et emblématique. Notice pour le 

praticien (WSL) 39. Disponible en web: 

http://www.wsl.ch/dienstleistungen/publikationen/pdf/6494.pdf. 

Luce J. M., 1996. Rosalia alpina (Linnaeus, 1758). In: Background 

information on invertebrates of the Habitats directive and the Bern 

Convention. Part I - Crustacea, Coleoptera and Lepidoptera. Van 

Helsdingen, P. J., Willemse, L., Speight, M. C. D. (Eds.): 70-73. 
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Council of Europe. Strasbourg. Nat. Environ. 79. 

Michalcewicz J., Bodziarczyk J., 2001. The occurrence and 

conservation of Rosalia alpina (L.) (Coleoptera, Cerambycidae) in 

the Pieniny National Park. Chronmy Przyrode Ojczysta 57 (5): 88-

93. (in polish). 

Michalcewicz J., Ciach M., 2012. Rosalia longicorn Rosalia alpina 

(L.) (Coleoptera: Cerambycidae) uses roadside European ash trees 

Fraxinus excelsior L. - an unexpected habitat of an endangered 

species. Pol. J. Entomol.81 (1): 49-56. DOI: 10.2478/ v10200-011-

0063-7. 

Michalcewicz J., Ciach M., Bodziarczyk J.,   2011. The unknown 

natural habitat of Rosalia alpina (L.) (Coleoptera: Cerambycidae) 

and its trophic association with the mountain elm Ulmus glabrain 

Poland - a change of habitat and host plant. Pol. J. Entomol. 80: 23-

31. 

Panin S., Săvulescu N., 1961. Fauna R. P. R. Insecta Coleoptera 

Familia Cerambycidae. Ed. Academiei R. P. R., București. Vol. X. 

Fasc. 5: 523. 

Russo D., Cistrone L., Garonna A P., 2010. Habitat selection by 

the highly endangered long-horned beetle Rosalia alpina in 

Southern Europe: a multiple spatial scale assessment. J. Insect 

Conserv. DOI 10.1007/s10841-010-9366-3. 

Tatole Victoria, Iftime A, Stan Melania, Iorgu Elena-Iulia, Iorgu I., 

Oțel V., 2009. Speciile de animale Natura 2000 din România 

Imperium Print. București.  1-174. 

*** http://eunis.eeAEuropaeu/species/196425#protected. 

Lachat T., Ecker K., Duelli P., Wermelinger B., 2013. Population 

trends of Rosalia alpina (L.) in Switzerland: a lasting turnaround? 

Journal of Insect Conservation 17: 653-662. 

https://doi.org/10.1007/s10841-013-9549-9. 

Michalcewicz J., Ciach M., 2015. Current distribution of the 

Rosalia longicorn Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: 
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Cerambycidae) in Poland. Polish Journal of Entomology 84: 9-20. 

https://doi.org/10.1515/pjen-2015-0002. 

Vrezec A, Ambrozic S., Kapla A, 2012. An overview of sampling 

methods tests for monitoring schemes of saproxylic beetles in the 

scope of Natura 2000 in Slovenis. Maja Jurc and others (Eds) In: 

Saproxilic beetles in Europe: monitoring, biology and 

conservation. Slovenian Forestry Institute, Silva Slovenica, 

Ljubljana, 73-90. 

Combroux I., Schwoerer C., 2007. Evaluarea statului de conservare 

al habitatelor și speciilor de interes comunitar din Romania - ghid 

metodologic, Editura Balcanic. Timișoara, România, 56 pp. plus 

anexe. 

Fusu L., Stan M., Dascălu MM., 2015. Coleoptera In: Iorgu IS 

(Ed.) Ghid Sintetic pentru Monitorizarea Speciilor de Nevertebrate 

de Interes Comunitar din România Bucharest, 159 pp. 

 

3.3.4. Ihtiofaună 

 

În Formularul Standard al sitului Natura 2000 ROSCI0381 Râul Târgului-Argeșel-Râușor este 

menționată o singură specie, care a fost identificată și în teren: zglăvoacă - Cottus gobio. 

 

Tabel 26 A. Date generale ale speciei 

Nr Informație/Atribut Descriere 

1 Cod Specie  488 

2 Denumirea științifică  Cottus gobio 

3 Denumirea populară zglăvoacă 

5 Descrierea speciei  Morfologie externă: Corpul alungit și gros, înălțimea maximă 

reprezintă 15,1 - 22,6% din lungimea corpului, iar grosimea este 

puțin mai mică sau egală cu înălțimea. Profilul ușor convex între 

vârful botului și ochi, apoi aproape orizontal, capul fiind doar cu 

puțin mai scund decât corpul. Capul mare, turtit dorsoventral și mai 

gros decât corpul. Grosimea capului la unele exemplare egalează 
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aproape lungimea capului, la altele e simțitor mai mică. Obișnuit 

exemplarele juvenile au un cap mai îngust. Ochii situați în 

jumătatea anterioară a capului, bulbucați, privesc în sus. Jumătatea 

superioară a ochiului adesea acoperită de o pleoapă pigmentată, 

ușor de confundat cu pielea. Două perechi de nări mici, simple, 

îndepărtate. Spațiul interorbitar ușor scobit. Botul rotunjit, 

lungimea sa reprezintă 7,3 - 10% din cea a corpului. Gura 

terminală, mare, colțurile ei ajung, la exemplarele adulte, până sub 

mijlocul ochiului sau aproape de acesta; la cele juvenile abia sub 

partea anterioară a ochiului. Dinți mărunți, sub formă de perie, 

dispuși pe mai multe rânduri pe premaxilar, prevomer și dentar. 

Dinți mărunți și pe arcurile branhiale (afară de primul) și pe oasele 

faringiene. Preopercularul cu un țep puternic, îndreptat în sus și 

ușor încovoiat; celelalte piese ale aparatului opercular și ale capului 

netede. Deschiderile branhiale largi, membrana branhială se 

atașează de istm. Obișnuit 80 - 100, rar 120 - 130 mm lungime 

totală. 

Colorit: Partea dorsală a corpului este brună-cafenie, cu pete 

marmorate, bătând uneori în roșcat; mai rar este cenușie-închis. 

Fața ventrală este galbenă-deschis sau albă, în jumătatea 

posterioară a corpului, 3 - 4 dungi transversale întunecate, uneori 

aproape negre; aceste dungi sunt foarte evidente la exemplarele 

deschise la culoare; la cele întunecate aceste dungi abia se pot 

distinge. Dorsalele, caudala și pectoralele cu pete cafenii dispuse 

în dungi longitudinale; anala și ventralele nepătate, foarte rar anala 

cu dungi slab evidente, formate din pete cafenii. 

Sub aspect morfologic zglăvoaca se poate confunda cu zglăvoaca 

răsăriteană (Cottus poecilopus). Diferă prin două caractere 

morfologice: la zglăvoaca răsăriteană linia laterală este incompletă 

(nu ajunge până la inserția caudalei) și radia internă a ventralei mult 

mai scurtă decât jumătatea radiei vecine. 

Dimensiuni: Obișnuit 80 - 100, rar 120 - 130 mm lungime totală.  
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Variabilitate: Caracterele cele mai variabile sunt lățimea capului, 

mărimea gurii și coloritul; aceste caractere variază individual, 

primele două depinzând și de talia animalului. 

6 Perioade critice Perioada de reproducere: martie - aprilie. 

7 Cerințe de habitat Trăiește exclusiv în apele dulci, reci de munte, în general în râuri 

și pâraie, rar în lacuri de munte. Stă sub pietre, în locurile cu apă 

mai puțin adâncă și relativ mai înceată, adesea spre mal sau în 

brațele laterale. E puțin mobil, dacă e deranjat se deplasează o 

distanță scurtă. Strict sedentar, nu întreprinde migrațiuni. Se 

reproduce primăvara, în martie-aprilie. Fecundația este internă. 

Prolificitatea e redusă, femela depunând 100- 300 icre mari (2.5 

mm diametru). Masculii păzesc ponta până la eclozare, care are loc 

la 4-5 săptămâni de la depunerea icrelor. Alevinii sunt la început 

semipelagici. Maturitatea sexuală este atinsă la vârsta de 2 ani. 

Hrana constă din larve de insecte, amfipode, icre și pui de pești, 

ocazional ouă de broască. 

Parametrii stării de conservare, informații despre comportamentul 

și modul de viață: 

A Calitatea apei 

- limite de toleranță pH: 4.7-9 

- saturația minimă a oxigenului în apă 40% 

- carbon organic dizolvat > 3 mg/l 

- limite termice: -4.2 - 27.7°C 

b. Cantitatea apei 

- adâncime minimă de 5 cm (maxim 20 m - excepții) 

- viteza apei: 10 cm/sec - 38 cm/sec (pot apărea și la >80 

cm/sec) 

c. Substrat și macrofite 

- rata vegetației emergente: maxim. 40% 

- pietre mai mari de 12 cm diametru (se pot folosi și resturi 

lemnoase) 

d. Structura corpului de apă 
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- cel mai important este prezența vegetației lemnoase de pe 

mal: rădăcina, resturi lemnoase și frunzele căzute în albie asigură 

zone de adăpost. Frunzișul asigură umbră. Fără vegetație ripariană 

zglăvoaca este foarte expusă la încălzirea apei. 

7 Cerințe de habitat Cerințe pentru reproducere: 

- ajunge la maturitate sexuală la doi ani. Se reproduce 

primăvara, în martie - aprilie. Masculii ”sapă” sub pietre o 

cavitate, unde păzesc icrele depuse - cerința esențială pentru 

reproducere este prezența pietrelor în albie. Alte: apă curată și 

rece, conectivitate, zone de adăpost. Nu are importanță 

economică. 

Cerințe minime: 

- minim 50% din substrat trebuie să fie alcătuită din 

pietre/pietriș 

- minim 50% din suprafața apei trebuie să fie cu curs rapid sau 

curs mediu 

- trebuie să fie minim 1 meandru / 30 m, dacă lățimea este sub 

3 m, și minim 1 meandru / 100 m, dacă lățimea este peste 3 m 

- Barbatula barbatula, Cottus gobio.  

- specii rar prezente: Barbus petenyi, Eudontomyzon danfordi, 

Alburnoides bipunctatus 

- minim 50% pe malul drept și stâng să fie acoperit cu vegetație 

lemnoasă / rata umbrei să fie minim 50% 

- fără obstrucții artificiale mai mari de 20 cm 

Densitatea speciei în habitate favorabile: 

În literatura de specialitate găsim multe informații asupra densității 

speciei în habitate favorabile: Fisher și Kummer (2000) a găsit 

densități între 17-94 ex./100 m² în diferite stații de colectare din 

Austria, care de altfel încadrează în intervalul menționat în 

majoritatea studiilor de specialitate, adică între 4-260 ex./100 m² 

(Orsag & Zelinka, 1974; Welton et al., 1983; Daniels, 1987; 

Waterstraat, 1992; Stahlberg-Meinhardt, 1994). Utzinger și colab. 
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(1998) au găsit densități între 189-1470 ex./100 m² , dar majoritatea 

studiilor ne arată că densitatea speciei este sub 100 ex./100 m² 

(Welton și colab., 1983; Copp, 1992; Waterstraat, 1992; Cowx și 

Harvey, 2003). În zonele din Europa de Nord, unde Specia este 

foarte comună, densități sub 20 de exemplu/100 m² în cazul râurilor 

de munte și sub 50 de exemplu/100 m² în cazul râurilor de câmpie 

indică stare de conservare nefavorabilă (Copp și colab. 1994, Cowx 

și Harvey  

7 Cerinte de habitat În habitate adecvate în râurile de munte de mici dimensiuni din 

Europa densitatea medie este de 50-100 ex./100 m² (ex. > 50 mm 

lungime totală).  

Pentru a atinge starea de conservare favorabilă la nivel de 

populație literatura de specialitate arată că rata juvenililor în 

populație trebuie să fie de minim 40%.   

Secțiunile de unde se extrage apa/cu oscilații însemnate/au 

niveluri extrem de scăzute de apă și sunt bariere (habitatul este 

fragmentat) sunt doar habitate moderat adecvate pentru zglăvocii 

adulți, dar sunt habitate total neadecvate pentru stadiile juvenile 

mult mai puțin mobile. 

Fischer și Kummer (2000) într-un studiu detailează investigarea 

structurii populației și dinamicii speciei Cottus gobio în trei 

secțiuni diferite din punct de vedere hidrologic ale unui flux de apă 

din Austria care sunt afectate de captarea apei. În 1998 în total 1357 

de exemplare au fost capturate și marcate în 17 stații de colectare. 

Datele de distribuție după recapturare arată că Specia Cottus gobio 

nu migrează extensiv. Raza de activitate a majorității exemplarelor 

(87,5%) de zglăvoacă a fost limitată la 150 m. Migrația/deplasarea 

maximă înregistrată în aval a fost de 330 m, iar cea mai lungă 

migrație/deplasare în amonte era de aproximativ 250 m. 

Rezultatele arată că segmentele izolate temporar (din cauza captării 

apei) nu numai că au avut o densitate a populației în mod evident 

mai scăzută decât secțiunile cu apă permanentă, dar starea 
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nutrițională (factorul de condiție) a peștilor a fost, în medie, mult 

mai slabă. Acele segmente care aveau apă temporară au fost locuite 

exclusiv de către exemplare adulți de Cottus gobio care proveneau 

din zonele din aval și erau prezente pe termen scurt și la niveluri 

ridicate de apă. În aceste zone nu s-au înregistrat exemplare 

juvenile. 

7 Cerinte de habitat Acest lucru nu se datorează dificultăților metodologice de 

colectare, pentru că în aval, în zonele cu apă permanentă s-au 

capturat și exemplare juvenile. Secțiunile cu oscilație de apă nu 

conțineau populații structurate în mod natural. Când apa scade, 

majoritatea exemplarelor de zglăvoacă migrează/se deplasează în 

aval. Aceste secțiuni au resurse de hrană mai săracă pentru pești, 

deoarece captarea apei afectează secțiunea tocmai vara (când 

zglăvoaca are perioada ei de creștere).  

Creșterea nivelului apei declanșează o migrație / deplasare în 

amonte și în direcțiile laterale. Când însă scade nivelul apei, 

exemplarele de zglăvoacă se retrag în zonele cu ape mai adânci 

din aval. Scăderea nivelului de apă limitează mișcarea zglăvocii. 

Prin urmare, sectoarele cu flux temporar/cu oscilație sunt 

colonizate de către exemplare adulte din secțiunile din aval doar 

temporar și la niveluri mai ridicate ale apei. 

Experimentele din teren și cele din laborator rezultă faptul că 

larvele de zglăvoacă arată în mod normal comportamentul de 

plutire în aval și tind să migreze/deplaseze în amonte când 

capacitatea de înot permite mișcarea împotriva direcției fluxului. În 

orice caz, secțiunile de unde se extrage apa, cele cu oscilații 

însemnate sau care au niveluri extrem de scăzute de apă sunt doar 

habitate moderat adecvate pentru exemplarele adulți și sunt 

habitate total neadecvate pentru stadiile juvenile mult mai puțin 

mobile. Populația de zglăvoacă este semnificativ mai mică și starea 

ei considerabil mai slabă în zonele izolate/cu oscilații de debit, spre 

deosebire de secțiunile adiacente, cu debit permanent. Acest fapt, 
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demonstrează în mod clar importanța menținerii continuității 

longitudinale ale râului pentru specia Cottus gobio cât și importanța 

asigurării unui debit de servitute corespunzător. Nistorescu și 

colab. (2016) în ”Ghidul de bune practici în vederea planificării și 

implementării investițiilor din sectorul microhidrocentrale” 

recomandă ca ”debitul ecologic trebuie să țină cont de dinamica 

sezonieră a debitelor de apă precum și de efectele cuantificabile ale 

schimbărilor climatice. Debitul ecologic trebuie să asigure 

condițiile de habitat ale speciilor protejate și în situații de ape mici 

(perioadele de vară și iarnă). Debitul ecologic trebuie să (vara și 

iarna) pentru a imita cât mai bine fluxul natural al râului. De fiecare 

dată însă debitul ecologic trebuie să fie de minim 25% din debitul 

mediu multianual. 

8 Fotografii Anexa nr. 2. la Planul de Management 

 

Tabel 27 B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informație/Atribut Descriere 

1 Specia Cottus gobio  

2 Informații specifice 

speciei 

Bazat pe literatura (Uzunova și colab., 2017) putem afirma că o 

densitate mai mică de 10 ex./100 m² și o rată de sub 40% de juvenili 

înseamnă o stare de conservare nefavorabilă. 

Aceste cifre au fost atinse doar la râul Târgului și râul Râușor (care se 

varsă în barajul Râușor).  

Stații de colectare unde limita de 10 ex./100 m² a fost atinsă: Târgului 

GA1, Târgului GF3 (Râușor) 

Stații de colectare unde rata de peste 40% de juvenili a fost atinsă: 

Târgului GF2, Târgului GF3 (Râușor) și Târgului GF4 (Râușor). 

Singura stație unde densitatea era de minim 10 ex./100 m² și  rată 

juvenililor era peste 40% era la Târgului GF3 (Râușor). 

3 Statutul de prezență 

[temporal] 

rezident 

4 Statutul de prezență larg răspândită 
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[spațial] 

5 Statutul de prezență 

[management] 

nativă 

6 Abundență  comună 

7 Perioada de colectare 

a datelor din teren 

Octombrie 2017-iulie 2018 

8 Distribuția speciei 

[interpretare] 
Stație de observație 

Densitate 

(ex.100 m²) 
Rata juvenililor (%) 

Râul Târgului 

Târgului GA1 14.40 12.50 

Târgului GF1 4.14 10.34 

Târgului GF2 1.00 66.67 

Târgului 1 1.33 0.00 

Râul Argeșel 

Argeșel 1 2.50 0.00 

Argeșel 2 1.00 0.00 

Argeșel 3 1.00 0.00 

Râul Dâmbovița 

Dâmbovița Sătic 5.00 16.67 

Dâmbovița 1 1.38 0.00 

Dâmbovița 2 1.67 10.00 

Dâmbovița 3 0.43 0.00 

Râul Râușorul 

Râușor 1 2.89 23.08 

Râușor 2 2.00 25.00 

Râușor 3 6.33 31.58 

Râul Râușorul (se varsă în barajul Râușorul) 

Târgului GF3 

(Râușor) 17.27 51.58 

Târgului GF4 

(Râușor) 5.40 66.67 
 

9 Distribuția speciei Harta distribuției tipului de habitat este inclusă în Anexa nr. 3.10. la 
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[harta distribuției] Planul de Management. 
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3.3.5. Herpetofaună 

 

Speciile de reptile de interes comunitar, incluse în Anexa II a Directivei 92/43/CEE a 

Parlamentului European și a Consiliului privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de 

faună și floră sălbatică, nu fac obiectul declarării și managementului ariei protejate.  

Sunt necesare cercetări ulterioare pentru eventuala identificare a prezenței acestora pe teritoriul 

sitului.  

Dintre speciile de amfibieni interes comunitar sunt menționate buhaiul de baltă cu burtă 

galbenă - Bombina variegata și tritonul carpatic - Triturus montandoni. 

 

Bombina variegata (buhaiul, izvorașul de baltă cu burta galbenă) 

 

Tabel 28 A. Date generale ale speciei 

Nr Informație/Atribut Descriere 

1 Cod Specie 1193  

2 Denumirea științifică  Bombina variegata 

3 Denumirea populară Buhaiul, izvorașul de baltă cu burta galbenă 

5 Descrierea speciei  Izvorașul sau buhaiul de baltă cu burta galbenă este o specie 

vicariantă cu Bombina bombina - o înlocuiește în zonele de deal și 

de munte, fiind răspândită între altitudini de 150 m (în unele zone 

chiar 200 m) și până spre golurile alpine (până spre 2000 m), 

nedepășind de obicei limitele superioare ale pădurilor. Destul de 

asemănătoare din punct de vedere morfologic cu Specia menționată 

mai sus, Bombina variegata se distinge de Bombina bombina prin 

faptul că prima are capul mai mult lung decât lat, botul ascuțit și 

ochii mai mici. Pe partea dorsală prezintă verucozități dispuse 

neregulat, terminate cu un spin cornos negru în vârf, înconjurat de 

mulți spini cornoși mici, spre deosebire de Bombina bombina, care 

are verucozitățile fără spin cornos. Coloritul dorsal este cenușiu-
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deschis, cenușiu-brun, măsliniu uniform sau pătat cu negru; de 

obicei prezintă o pereche de pete negre între umeri și o pată la 

mijlocul spatelui. Ventral, Bombina variegata prezintă pete cenușii 

sau negre pe un fond galben deschis, predominantă fiind culoarea 

galbenă; uneori apar și pete albe, în special  în cadrul marmorațiilor 

închise de pe piept. De asemenea., spre deosebire de Bombina 

bombina, Bombina variegata are vârful degetelor de culoare 

galbenă. Petele galbene de pe tars și metatars sunt unite la Bombina 

variegata, spre deosebire de Bombina bombina, unde nu sunt unite. 

De asemenea., pata galbenă de pe membrul anterior este de obicei 

continuă până spre zona pectoral. Bombina variegata secretă o 

substanță toxică atunci când este amenințată și prezintă același 

comportament de avertizare (”Unken-reflex”). La fel ca Specia 

apropiată, Bombina variegata este o specie de amfibieni euritopă, 

preponderent acvatică, socială și euritopă, activă atât ziua cât și 

noaptea. 

Spectrul trofic al speciei constă în araneide, izopode, heteroptere, 

coleoptere (larve și adulți), heteroptere, himenoptere (formicide, 

cynipide, ichneumonide) și diptere (culicide, brahicere), 

colembole, lepidoptere, dermaptere și homoptere. 

Cauzele reducerii efectivelor de la nivel național sunt defrișări care 

produc eroziune și scurgere rapidă de suprafață a apelor meteorice 

sau dispariția băltoacelor, , extinderea facilităților de turism și 

poluarea apelor de munte, folosirea pesticidelor în agricultură și 

silvicultură, captarea unor ape de munte.   

6 Perioade critice Perioadele critice pentru această specie sunt: 

-  primăvara după ieșirea din hibernare și începutul perioadei de 

reproducere. Traficul auto poate determina mortalitate ridicată a 

indivizilor care migrează din locurile utilizate pentru hibernare 

către bălți. De asemenea, în această perioadă adulții sunt mai activi 

decât în alte perioade și predatorismul este mai ridicat.  

- vara când bălțile utilizate pentru reproducere pot seca. Secarea 
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bălților în perioada de vară izolează subpopulațiile și afectează 

succesul reproductiv. 

7 Cerințe de habitat Bombina variegata preferă bălțile temporare ce au abundență 

scăzută a prădătorilor, fără vegetație sau acoperite într-un procent 

redus cu vegetație. Poate fi găsită în toată țara, de la altitudini de 

aproximativ 150 m până spre 2000 m, fiind asociată mai mult zonei 

de deal și munte.  

8 Fotografii  Anexa nr. 2. la Planul de Management 

 

Tabel 29 B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informație/Atribut Descriere 

1 Specia Bombina variegata 

2 Informații specifice 

speciei 

Specia este comună la nivelul sitului, a fost observată între 

altitudinale 742 - 1492 m. A fost identificată la nivelul tuturor 

văilor investigate în: bălți temporare formate la marginea 

drumurilor forestiere și meandre, bălți temporare și permanente 

formate în albia majoră a râurilor și șanțuri de drenaj. 

3 Statutul de prezență 

[temporal] 

 

rezident 

4 Statutul de prezență 

[spațial] 

larg răspândită 

5 Statutul de prezență 

[management] 

 

nativă 

6 Abundență  comună 

7 Perioada de colectare a 

datelor din teren 

Martie-septembrie 2018 

8 Distribuția speciei 

[interpretare] 

Specia este comună la nivelul sitului. A fost identificată până la 

altitudinea de 1492 m la nivelul tuturor văilor investigate în: bălți 

temporare formate la marginea drumurilor forestiere și meandre, 

bălți temporare și permanente formate în albia majoră a râurilor și 

șanțuri de drenaj. Bălți cu număr ridicat de indivizi au fost 

observate pe văile largi: Dâmbovița, Râușor și Râușorul (amonte 
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baraj). Acestea reprezintă habitate sursă importante pentru 

menținerea metapopulațiilor. Infrastructura creată datorită 

exploatărilor forestiere a determinat apariția de bălții temporare ce 

au fost colonizate de această specie. Aceste bălți temporare 

formate de-a lungul drumurilor forestiere au permis dispersia 

indivizilor la altitudini ridicate.  

9 Distribuția speciei 

[harta distribuției] 

Harta distribuției tipului de habitat este inclusă în Anexa nr. 3.10. 

la Planul de Management. 

10 Alte informații privind 

sursele de informații 

Datele istorice privind distribuția speciei în aria protejată au fost 

preluate din următoarele materiale: 

Fuhn IE (1960) Amphibia. Fauna RPR, 14(1). Editura Academiei 

RPR, București. 

Fuhn IE (1963) Tritonul carpatic (Triturus montandoni, 

Boulenger) în Munții Făgărașului. Natura 1: 78-79. 

Iftime A, Iftime O, Pop, DA (2009) Observations on the 

herpetofauna of the Iezer-Păpușa Massif (southern Carpathians, 

Romania). Herpetozoa, 22(1/2): 55-64. 

Strugariu  A, Zamfirescu Ș.R., Gherghel I. (2009). First record of 

the adder  (Vipera berus berus) in  Argeș County (Southern 

Romania). Biharean Biologist, 3(2): 163-166. 

  

Triturus montandoni (tritonul carpatic) 

 

Tabel 30 A. Date generale ale speciei 

Nr Informație/Atribut Descriere 

1 Cod Specie - EUNIS 2001 

2 Denumirea științifică  Triturus montandoni 

3 Denumirea populară Tritonul carpatic 

5 Descrierea speciei  De dimensiuni relativ mici (femelele ajung până la 10 cm), tritonul 

carpatic are un colorit dorsal de la brun-măsliniu până la galben 

deschis, cu pete închise. Ventral coloritul este portocaliu aprins, 

până spre roșu, fără pete. Coada este mai lungă decât corpul, capul 
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relativ lat, botul rotunjit, cu 3 șanțuri longitudinale. Prezintă cută 

gulară, iar tegumentul este verucos, în special  în faza terestră.  

Larvele se dezvoltă târziu - în iulie și august, având înainte de 

metamorfoză 35 mm. Larva se confundă cu cea de Lissotriton 

vulgaris, putând fi diferențiată abia în stadiul final, prin apariția a 

2 șiruri de pete galbene rotunde, simetrice, dorso-laterale. 

Adulții părăsesc apa în iunie, ducând o viață terestră, nocturnă. 

Hibernează pe uscat sub bușteni, pietre, în crăpături de stâncă. 

Unele exemplare revin toamna în apă sau nu părăsesc apa până în 

octombrie. Hrana este alcătuită din crustacee, larve de insecte 

acvatice, ouă și larve de anure, râme, limacși, coleoptere, arahnide.  

6 Perioade critice Perioadele critice pentru această specie sunt: 

-  primăvara după ieșirea din hibernare și începutul perioadei de 

reproducere. Traficul auto poate determina mortalitate ridicată a 

indivizilor care migrează din locurile utilizate pentru hibernare 

către bălți. De asemenea., în această perioadă adulții sunt mai activi 

decât în alte perioade și predatorismul este mai ridicat  

- vara când bălțile utilizate pentru reproducere pot seca. Secarea 

bălților în perioada de vară izolează subpopulațiile și afectează 

succesul reproductiv. 

7 Cerințe de habitat Trăiește în zone de deal și de munte, la altitudini cuprinse între 120 

și până la 2000 m, frecvent între 500-1500 m. Habitatele ocupate 

de către acesta sunt reprezentate de bălți permanente sau 

temporare, șanțuri formate în urma roților de autovehicule și ape 

limnocrene. Este o specie puțin pretențioasă la calitatea apei pentru 

reproducere, dar puțin tolerantă și rezistentă la căldură. Tolerează 

relativ bine ape poluate, deși preferă ape limpezi, reci, cu pH slab 

acid. Adulții părăsesc apa devreme (iunie), după care pot fi găsiți 

ascunși sub bușteni sau pietre, în vecinătatea locului de 

reproducere. Preferă zonele împădurite. Hibernează pe uscat, 

rareori în apă. 

8 Fotografii  Anexa nr. 2. la Planul de Management 
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Tabel 31 B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informație/Atribut Descriere 

1 Specia  Triturus montandoni 

2 Informații specifice 

speciei 

Specia este frecventă la nivelul sitului între altitudinile 780 - 1311 

m. A fost observată în bălți temporare formate la marginea 

drumurilor forestiere, șanțuri de drenaj, meandre ale râurilor sau 

bălți temporare și permanente formate în habitatele forestiere sau 

în pajiști. Frecvent utilizează pentru reproducere aceleași habitat 

ca Triturus alpestris și Triturus vulgaris. Hibridizează cu specia 

Triturus vulgaris pe suprafețe relativ mari în apropiere de barajul 

Râușor. 

3 Statutul de prezență 

[temporal] 

 

rezident 

4 Statutul de prezență 

[spațial] 

larg răspândită 

5 Statutul de prezență 

[management] 

nativă 

6 Abundență  comună 

7 Perioada de colectare a 

datelor din teren 

Martie-septembrie 2018 

8 Distribuția speciei 

[interpretare] 

Specia este comună la nivelul sitului. A fost identificată până la 

altitudinea de 1311 m la nivelul tuturor văilor investigate în: bălți 

temporare formate la marginea drumurilor forestiere, șanțuri de 

drenaj, meandre ale râurilor sau bălți temporare și permanente 

formate în habitatele forestiere sau în pajiști. Bălți cu număr ridicat 

de indivizi au fost observate pe văile largi: Dâmbovița, Râușor și 

Râușorul. Acestea reprezintă habitate sursă importante pentru 

menținerea metapopulațiilor. Infrastructura creată datorită 

exploatărilor forestiere a determinat apariția de habitate acvatice 

ce au fost colonizate de această specie. Aceste bălți formate de-a 

lungul drumurilor forestiere au permis dispersia indivizilor către 

altitudini ridicate dar nu sunt optime pentru această specie (au 
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suprafețe și adâncimii reduse). 

9 Distribuția speciei 

[harta distribuției] 

Harta distribuției tipului de habitat este inclusă în Anexa nr. 3.10. 

la Planul de Management. 

10 Alte informații privind 

sursele de informații 

Datele istorice privind distribuția speciei în aria protejată au fost 

preluate din următoarele materiale: 

Covaciu-Marcov SD, Cicort-Lucaciu AS, Dimancea N (2009) 

What do the newly discovered Lissotriton montandoni (Caudata,  

Salamandridae) populations from Iezer Mountains, Romania, have 

to say about the species’ southern distribution limit. North-

Western Journal of Zoology 5: 429-433. 

Fuhn IE (1963) Tritonul carpatic (Triturus montandoni, 

Boulenger) în Munții Făgărașului. Natura 1: 78-79. 

Iftime A, Iftime, O, Pop, DA (2009) Observations on the 

herpetofauna of the Iezer-Păpușa Massif (southern Carpathians, 

Romania). Herpetozoa, 22(1/2): 55-64. 

 

3.3.6. Avifaună 

 

Speciile de păsări de interes comunitar, incluse în Directiva Consiliului Europei 2009/147/CE 

referitoare la conservarea speciilor de păsări care trăiesc în mod natural în stare de sălbăticie pe 

teritoriul european al Statelor Membre, nu fac obiectul declarării și managementului ariei protejate.  

 

3.3.7. Mamifere 

 

Dintre speciile de interes comunitar/național în Formularul Standard al sitului Natura 2000 

ROSCI0381 Râul Târgului-Argeșel-Râușor sunt menționate: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx. 

 

Ursus arctos (urs brun) 

Tabel 32 A. Date generale ale speciei 

Nr Informație/Atribut Descriere 

1 Cod Specie 1568 



87 
 
 

2 Denumirea științifică  Ursus arctos 

3 Denumirea populară Urs brun 

5 Descrierea speciei  Ursul este un mamifer de talie mare, iar mărimea se apreciază în 

termeni de greutate, lungime și înălțime. Pentru acești parametri în 

literatura de specialitate sunt prezentate variații destul de mari și 

asta pentru că estimarea unui intervalului de valori (cu o 

amplitudine cât mai mică) depinde de următorii factori: vârsta 

individului, sex, grosimea blănii, statura fizică, habitat, sezon și 

chiar poziția observatorului și altele asemenea. Prin urmare, se 

apreciază lungimi cuprinse intre 1.0 - 2.4 m, o înălțime la greabăn 

de 90 - 135 cm (Cotta & al., 2001) si o greutate de  90 - 300 kg 

(Mertens & Ionescu, 2001). 

Partea posterioară a corpului este mai dezvoltată decât cea 

anterioară, cu membre puternice cu gheare mari negricioase și 

curbate, cu capul mare, ochii mici, cu o coadă foarte scurtă ascunsă 

în blană. Coloritul este variat, în nuanțe de brun (Mertens & 

Ionescu 2000). Labele ursului se termină în cinci degete cu gheare 

de 5-10 cm, de forma unei secere, ceea ce îl face să fie un bun 

săpător și cățărător.  

Dentiția urșilor indică un mod de viață omnivor: au canini bine 

dezvoltați, cu suprafața de triturație mai mare, destinată măcinării 

hranei de origine vegetală. 

Ursul are activitate diurnă cât și nocturnă, putând parcurge zeci de 

kilometri / zi. Trăiește solitar (chiar ocolindu-se reciproc), excepție 

făcând în perioada de împerechere, când masculul rămâne lângă 

femelă pentru o perioadă. Iarna se retrage în bârlog, săpat de cele 

mai multe ori între stânci.  

Trăiesc aprox. 25 - 35 ani, iar în captivitate chiar și pana la 47 ani 

(Csaba &Attila, 2005). Vârsta urșilor poate fi diferențiată pe 

clasele de vârstă: clasa 0: 0-2 ani pui, clasa I: 2-5 ani sau juvenili, 

clasa II: 5-10 ani sau foarte tineri, clasa III: 10-15 ani sau tineri și 

clasa IV: 15-20 de ani sau maturi, clasa V: peste 20 de ani  (Micu, 
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1998). 

De la vârsta de 5-6 ani, femelele nasc o dată la 2-3 ani (Swenson et 

al. 2000). Deși împerecherea are loc în perioada mai-iulie, 

fenomenul de nidație se desfășoară în luna noiembrie, urmând ca 

gestația să dureze aproximativ 6-8 săptămâni (Swenson et al. 

2000). O femelă naște în medie 2-3 pui,  slab dezvoltați și 

dependenți  în totalitate de ursoaică în primii doi ani de viață.  

La nivel global numărul estimat al urșilor este de 140000 

specimene exceptând Rusia, (Mertens & Ionescu 2000). In Europa, 

urșii au o distribuție discontinuă, cu populații mici și izolate 

(Swenson et al. 2000), numărul variind destul de mult, de exemplu 

în Alpii Dinari - Munții Pindos (2800 exemplare), Peninsula 

Scandinavă (130 specimene) (Csaba &Attila, 2005).  

Indicii privind prezența ursului într-un habitat. Aceștia folosesc de 

obicei trunchiurile de rășinoase pentru a-si marca teritoriul sau  

pentru a se scărpina, încât  pe acești arbori se pot observa urmele 

lăsate de aceștia, în locurile respective fiind parțial decojiți și 

uscați. Se pot identifica mai multe tipuri de urme: 

- arbori de care ursul se freacă cu spatele și ceafa sau cu părțile 

laterale ale corpului (în general sunt aceeași arbori folosiți si de 

porcii mistreți, și se află în vecinătatea ochiurilor de apă). In scoarța 

sau în picăturile de rășina se pot observa fire de păr de urs; 

- arbori decojiți de urșii adulți cu urme clare de gheare și colți, 

unele la înălțime de peste 1.7 m (fapt ce atestă o poziție bipedă). 

Arborii din vecinătatea bârlogului pot prezenta numeroase urme ale 

ghearelor puilor care în primele luni de viață se cațără frecvent până 

la înălțimi de câțiva metri. 

-excavații in trunchiuri de copaci (chiar si in sol) pentru a căuta 

insecte larve etc. 

În România, fiind o specie de mare interes cinegetic, efectivele de 

ursi au suferit fluctuații în timp. După cel de-al doilea război 

mondial ursul a fost vânat intens, ajungând la 860 de exemplare în 
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perioada anului 1950, iar din acel moment, specia a devenit una de 

interes, punându-se în special  accent pe ocrotirea femelelor cu pui 

si bârlogurile lor (Mertens & Ionescu 2000). În intervalul 1970-

1975, efectivele de urși au fost micșorate cu până la 20%, fiind 

permisă vânătoarea de trofee. După această perioadă vânătoarea a 

fost restricționată  efectivele crescând cu mult peste nivelul optim 

(circa 8000 exemplare in anul 1988). După 1990 vânătoarea a 

devenit din nou mai permisivă, astfel ca efectivele au ajuns la 

aprox. 5600 de exemplare. Pentru perioada actuală, in literatura de 

specialitate sunt publicate efective numerice foarte diferite: de la 

4350 specimene (Maanen et. al, 2006), la 5600 specimene (Mertens 

și Ionescu, 2000) si cca. 6300 specimene (www.mmmediu.ro), însă 

Specialiștii apreciază că indiferent de aceste variații, în Romania 

populația de ursi este una stabilă din punct de vedere numeric fiind 

considerata totodată și  cea mai mare populație de urs brun din 

Europa. 

Cu toate acestea specialiștii apreciază că datele actuale sunt 

semnificativ supraestimate în raport cu ratele de creștere a 

efectivelor populaționale de la alte populații din arealul speciei 

(Popescu et al., 2016). În acest context, pentru a asigura viabilitatea 

pe termen lung populației de urs brun din România, managementul 

speciei trebuie să se bazeze pe o metodă de monitorizare modernă, 

precum recensămintele genetice bazate pe probe non-invazive 

(Popescu et al., 2017). O dezbatere aprinsă există și în ceea ce 

privește habitatul optim încă disponibil pentru această specie cu 

mobilitate ridicată. Pierderea și degradarea habitatului au izolat 

populațiile astfel că există o nevoie acută de a prioritiza 

conservarea habitatelor speciei, în vederea asigurării viabilității 

speciei dar și în vederea diminuării conflictului cu oamenii (Pop et 

al., 2018). 

6 Perioade critice De la vârsta de 5-6 ani, femelele nasc o dată la 2-3 ani (Swenson et 

al. 2000). Deși împerecherea are loc în perioada mai-iulie, 

http://www.mmmediu.ro/
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fenomenul de nidație se desfășoară în luna noiembrie, urmând ca 

gestația să dureze aproximativ 6-8 săptămâni (Swenson et al. 

2000). O femelă naște în medie 2-3 pui,  slab dezvoltați și 

dependenți  în totalitate de ursoaică în primii doi ani de viață.  

7 Cerințe de habitat Este un animal tipic de pădure montană, în special  în pădurile de 

conifere în care se dezvoltă subarboret cu un abundent strat 

ierbaceu și cu poieni. Mărimea teritoriului individual variază în 

funcție de abundența hranei și factori perturbatori (prezența 

omului, zgomot): de la 58 de km²  (Croația) și până la 1600 km² 

(pădurile Scandinaviei) (Swenson et al. 2000).  Deși ursul este în 

primul rând un animal de pradă, el s-a adaptat și la digestia hranei 

de origine vegetală. Spre deosebire de ierbivore, ursul poate 

asimila numai o mică parte a hranei de origine vegetală. Din 

această cauză, consumă de preferință părțile vegetale cu conținut 

ridicat în glucide. Primăvara consumă de cele mai multe ori ierburi 

proaspete, lăstari, insecte. Vara se hrănește preponderent cu fructe, 

insecte și larvele acestora, dar mai poate consuma mamifere mici 

sau juvenili de ungulate. Toamna, pe lângă fructe, consumă și 

semințele diferitelor plante (jir, ghindă). Iarna majoritatea urșilor 

intră în hibernare. În acest timp temperatura corpului scade cu 4-5 

grade, iar procesele fiziologice sunt mult reduse, ca o adaptare 

specifică a organismului. Uneori se trezește și chiar vânează daca 

există sursă de hrană. 

8 Fotografii Anexa nr. 2. la Planul de Management 

 

Tabel 33 B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informație/Atribut Descriere 

1 Specia Ursus arctos 

2 Informații specifice 

speciei 

Prezenta speciei a fost semnalata la nivelul întregului sit, într-un 

număr de 235 probe de prelevare ADN, respectiv într-un număr de 

71 semnalări accidentale. Din totalul probelor ADN, 70.2% au 

reprezentat probe din excremente, 28.9% din păr, iar <1% probe de 
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sânge sau urină. Observațiile accidentale au reprezentat mai ales 

urme pe zăpadă sau noroi, și mai puține observații directe (n=2), 

sau atacuri asupra șeptelului (n=2). Specia are deci reprezentare 

bună la nivelul sitului, fiind cel mai des observată în habitate 

forestiere, observându-se următoarea ordine de selecție a 

habitatelor: pădure de amestec, pădure de rășinoase, pădure de 

foioase. Ocazional a fost observată și în habitate deschise de 

pajiște, respectiv în fânețe. Pe lângă degradarea habitatului ce 

derivă din activități silvice, o presiune semnificativă o reprezintă 

colectarea de către om a resurselor biologice precum ciupercile sau 

fructele de pădure. Acest fenomen are intensitate mare pe teritoriul 

sitului, și poate limita disponibilitatea de hrană pentru specie, 

respectiv poate să disturbe habitatul speciei. O presiune notabilă, 

inclusiv în timpul somnului de iarnă, o reprezintă accesul cu 

vehicule motorizate off road în habitatul forestier. Această sursă de 

zgomot poate determina femela să abandoneze bârlogul și puii. 

3 Statutul de prezență 

[temporal] 

rezident 

4 Statutul de prezență 

[spațial] 

larg răspândită 

5 Statutul de prezență 

[management] 

nativă 

6 Abundență  Prezență certă: 42 de indivizi genotipați cu succes pe teritoriul 

sitului în timpul perioadei de studiu. Dintre aceștia, 19 sunt femele 

iar 23 sunt masculi. Rata medie de recapturare a acestor indivizi pe 

baza genotipării probelor de ADN în timpul perioadei de studiu 

este de 2.14. 

7 Perioada de colectare a 

datelor din teren 

Noiembrie 2017-Octombrie 2018 

8 Distribuția speciei 

[interpretare] 

Specia este distribuită în mod egal pe întreg teritoriul sitului. 

Intervalul altitudinal pentru probele de ADN/semnele de prezență 

colectate este între 802 si 1615 m, valoarea medie fiind de 1153 ± 
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204 m DS. Aceste valori de altitudine sugerează că specia folosește 

mai ales etajele de vegetație forestieră, în funcție de fenologia 

speciilor de plante din dieta sa, și mai puțin etajul subalpin. Văile 

largi, Dâmbovița, Râușor, Argeșel, și Râul Târgului cu afluentul 

Valea Portăresei, concentrează cea mai mare parte a semnelor de 

prezență a speciei, urmate de culmile Tămășel (extremitatea estică 

a sitului), Muntele Drăganu și Muntele Mușuroaiele (în partea 

centrală a sitului).  

9 Distribuția speciei 

[harta distribuției] 

Harta distribuției tipului de habitat este inclusă în Anexa nr. 3.10. 

la Planul de Management. 

10 Alte informații privind 

sursele de informații 

Ardelean G., Bereș I., 2000. Fauna de vertebrate a Maramureșului, 

Colecția Universitaria, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 378 pp. 

Barnes, R.F.W., 2001. How reliable are dung counts for estimating  

elephant numbers? African Journal of Ecology 39, 1-9.  

Bider  J.R., 1968. Animal activity in uncontrolled terrestrial 

communities as determined by sand transect technique. Ecological 

Monographs 38, 269-308. 

Călinescu R., 1931. Mamiferele României. Repartiția și problemele 

lor biogeografice-economice. Buletinul Ministerului Agriculturii și 

Domeniilor, 251 (1): 1-103. 

Cotta V., Bodea M., 1969.  Vânatul României, Editura Agrosilvică, 

București: 1-768. 

Cotta V., Bodea M., Micu I., 2001. Vânatul și vânătoarea în 

România, Editura Ceres, București: 1-786. 

Csaba D., Attila K., 2005. Carnivore și oameni: Este posibilă 

conviețuirea lor pașnică în România?, Publicat de către Grupul de 

Lucru pentru Conservarea Mamiferelor din cadrul Asociației pentru 

Protecția Păsărilor și a Naturii “Grupul Milvus”, cu sprijinul 

Ambasadei Regatului Țărilor de Jos din România, 91 pag. 

Gannon, W.L., Foster, M.S., 1996. Recording mammal calls. In: 

Wilson, D.E., Cole, F.R., Nichols, J.D., Rudram, R., Foster, M.S. 

(Eds.), Measuring and Monitoring Biological diversity. 
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Smithsonian Institution Press, Washington, pp. 311-325. 

Ionescu V., 1968. Vertebratele din România Editura Academiei 

Republicii Socialiste România. 

Jerina K., Jonozovič M., Krofel M., Skrbinšek T. 2013. Range and 

local population densities of brown bear Ursus arctos in Slovenia. 

European Journal of Wildlife Research 59 (4), 459-467. 
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stabilirea numărului de exemplare din speciile strict protejate care 
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Canis lupus (lup) 

Tabel 34 A. Date generale ale speciei 

Nr Informație/Atribut Descriere 

1 Cod Specie  1367 

2 Denumirea științifică  Canis lupus 

3 Denumirea populară lup 

5 Descrierea speciei  Femelele adulte cântăresc intre 18-55 kg și măsoară 1,37-1,52 m 

lungime totală; masculii cântăresc 20-70 kg si 1,27-1,64 m lungime 

totală, în funcție de subspecii. În România greutatea medie a lupului 

este de 35-60 kg și o lungime totală a corpului de 1,10-1,50 m. Botul 

este triunghiular de aproximativ 10 cm lungime, expunând organelor 

olfactive o suprafața extinsă. Aceasta permite lupului sa detecteze 

mirosul prăzii la o distanță de 2,4 km în condiții favorabile. Unghiul 

orbital de este 45 grade și o bulă timpanică largă, convexă și aproape 

sferică. Ochii sunt așezați oblic, mai distanți decât la câine. Urechile 

sunt mai mici și cu vârfurile ascuțite, totdeauna îndreptate în sus, iar 

coada ușor curbata spre stânga. Lipsa perilor lungi de pe partea 

http://mmediu.ro/file/2012-01-16_carnivore_mari_evaluare_2011_ghidevaluarecarnivore.pdf
http://mmediu.ro/file/2012-01-16_carnivore_mari_evaluare_2011_ghidevaluarecarnivore.pdf
http://www.mmediu.ro/paduri/vanatoare.htm
http://mmediu.ro/file/2012-01-16_carnivore_mari_evaluare_2011_raportcarnivoremari2011.pdf
http://mmediu.ro/file/2012-01-16_carnivore_mari_evaluare_2011_raportcarnivoremari2011.pdf
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posterioară a piciorului dinapoi, gâtul mai scurt, mai gros și mai 

puternic, sunt alte elemente morfologice care îl deosebesc de câine.  

Lupii au părul lung și variind în culoare, de la albul pur la cenușiu 

stropit și maro, putând ajunge la negru cărbune. În general în 

România lupul are culoarea cenușiu cărunt. Blana este formată din 

două rânduri de peri: un rând des, lânos, lângă piele, de culoare 

galbenă-cenușie și un al doilea rând, spicul, format din peri mai 

lungi, asprii, cu vârful negru, astfel încât, în ansamblu, culoarea 

generală a blănii este brun-cenușiu. Sunt întâlnite însă destul de 

multe variații cromatice, în funcție de sezon și de mediul ambiant. 

 Blana este dispusa în 2 straturi protectoare: primul strat este alcătuit 

din peri protectori care au 60-100 de mm lungime (120-150 mm la 

coama, fiind dispuși în scări suprapuse), cretan (dințat, dantelat) 

medial și turtit periferic. Perii dorsali sunt în general mai lungi și mai 

întunecați decât cei ventrali; un grup de peri tari înconjoară glanda 

pre codală în partea dorsala a cozii cam 70 mm de la bază. Blana 

interioara este pierduta pe timpul verii. Năpârlirea are loc primăvara 

târziu. Pielea fina de sub blana și perii lungi protectori conserva o 

proporție ridicata a căldurii corpului, permițând lupilor sa trăiască în 

condiții de temperaturi mai scăzute de -40 grade C. 

Lupul trăiește 15-16 ani însă în sălbăticie poate atinge doar 10 ani. 

Vârsta unui exemplar se poate aprecia cu oarecare aproximație în 

funcție de uzura dentiției. Din punct de vedere al dezvoltării 

ontogenice, lupii se clasifica în: nou născuți: 0-6 luni; juvenili: 6-18 

luni; submultipli: 18-30 luni; adulți: peste 30 luni. 

Perechile de lupi se formează în perioada decembrie-februarie. De 

obicei mai mulți lupi urmăresc lupoaicele în călduri. 

Femela lup este capabila de împerechere numai o dată pe an în 

timpul căldurilor (estruos), care durează doar câteva săptămâni. 

Sezonul de împerechere durează din februarie pana în martie. Unii 

lupi se pot împerechea și în luna ianuarie. Sezonul de împerechere 

este perioada aflata imediat după ieșirea din iarna, puii având timp 
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sa se dezvolte pana la iarna următoare. Femelele devin active sexual 

la 2 ani, dar multe din ele nu pot avea pui pana la 4-5 ani. 

Alfa femela haitei este de obicei mama puilor. În aproape toate 

cazurile tatăl este alfa masculul, dar uneori poate fi și beta masculul 

dacă alfa nu arata interes pentru a se cupla cu alfa femela sau cu o 

alta femela din haită. Dacă se împerechează atunci va folosi și forța 

pentru a îndepărta pretendenții. Femelele inferioare se pot 

împerechea atunci când ierarhia în haita a fost perturbată. 

I timpul curtării, alfa masculul și alfa femela sunt foarte apropiați. Ei 

stau unul lângă altul aproape tot timpul, chiar și atunci când dorm. 

Alfa masculul și alfa femela au o relație puternica tot anul dar devine 

și mai puternica când se pregătesc de împerechere. Odată stabilita, 

perechea reproducătoare rămâne stabila adesea pe viată, apărând 

puține schimbări de parteneri.  

Selectarea vizuinii 

Cu câteva săptămâni. înainte de nașterea puilor, femela va căuta o 

vizuină, cel mai adesea într-o zona mai puțin accidentata a 

versanților și în apropierea unei surse de apă. Vizuina este de obicei 

un tunel deschis cat sa intre un lup adult, tunel ce duce la o cameră 

mai larga unde se vor naște puii. Pot fi folosite și alte tipuri de 

vizuini: grota, scorbura, vizuina de vulpe, o depresiune pe sol. Lupii 

folosesc vizuina de mai multe ori dar o vor schimba dacă devine 

infestata cu paraziți sau este deranjata de alte animale.  

Totuși pregătirea vizuinii poate începe cu mult înainte de apariția 

puilor, putând fi săpată începând chiar din toamnă. Adulții de ambele 

sexe împreuna cu progeniturile din anul precedent participa la 

săparea vizuinii și la aprovizionarea cu hrana a femelei restante. 

Vizuinile lupilor sunt localizate în general la distanta fata de zonele 

periferice ale teritoriului acestora unde sunt posibile altercații cu 

haitele vecine. Vizuinile aflate pe teritorii omogene tind sa fie 

amplasate central, în afara de cazul în care există anumite trăsături 

care ar putea influența criteriile de selecție a vizuinii cum ar fi sursele 
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de apa. Distantele dintre vizuinile active ale haitelor aflate una în 

vecinătatea alteia variază în funcție de mărimea teritoriului.  

Alfa masculul protejează activ vizuina și va alunga prădătorii, dar o 

părăsește dacă se apropie oamenii. Atunci când femela pregătește 

vizuina, alfa masculul sau alt lup încep sa aducă hrană lângă vizuină. 

Nașterea puilor 

Perioada de gestație durează 63 de zile, ca și la câinii domestici. 

Femela da naștere fără ajutor la 5-6 pui, minim 2, maxim 11. Femela 

nu permite masculului sa se apropie de vizuina în timpul nașterii. 

Femela trebuie sa muște cordonul ombilical al fiecărui pui și sa rupă 

placenta care-i înconjoară. Puii sunt orbi și incapabili să-și mențină 

temperatura. Au o greutate medie de 0.5 kg. Lupoaica va sta cu ei tot 

timpul în acest stadiu iar atunci când pleacă sa mănânce, un alt lup 

va sta lângă vizuină. 

Creșterea puilor 

După 2 săptămâni puii își deschid ochii și încep să-și dezvolte dintâi 

de lapte. Sunt capabili sa meargă pe toate cele 4 picioare și au în 

medie 3.2 kg. La trei săptămâni vad și aud iar mama lor va începe sa 

regurgiteze hrana solidă pentru a-i hrăni. Lupii se nasc cu ochi 

albaștri dar își schimbă culoarea în galben auriu sau portocaliu după 

8-10 săptămâni. La o lună sunt capabili să părăsească vizuina. Acum 

devin responsabilitatea întregii haite, care ii vor apară de prădători. 

Și ceilalți membrii ai haitei vor începe să regurgiteze hrana pentru 

pui. Puii petrec mult timp jucându-se cu membri maturi ai haitei sau 

între ei, punând adesea la încercare răbdarea acestora. Puii sunt 

văzuți ca fiind ai întregii haite, fiecare membru al haitei fiind 

afectuos cu ei. 

Când sunt afară din vizuină, stau în zona de "rendez-vous" cu un “lup 

dădacă” (un lup subordonat). Zona de rendez-vous are aproape 1000 

mp și este o zonă de întâlnire a lupilor adulți și casă a puilor. Puii vor 

acompania lupii experimentați la vânătoare la circa 12 săptămâni și 

vor pleca singuri la 7-8 luni, când încep și să vâneze activ cu haita. 
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Unii pui părăsesc haita și devin singuratici, aceștia nesupraviețuind 

decât în cazuri rare deoarece sunt atacați de alte haite. Dacă reușește 

să-și stabilească un teritoriu și să se împerecheze va forma o haită. 

Unii pui nu părăsesc haita și vor aștepta momentul favorabil sa 

devină alfa lupi. Aproape jumătate din pui mor înainte de a atinge 1 

an din cauza bolilor, accidentelor la vânătoare, atacurilor urșilor, 

luptelor și altele asemenea. 

Datorită schimbărilor de mediu, distrugerii habitatelor și altele 

asemenea, arealul de extindere al speciei s-a redus foarte mult, 

întâlnindu-se în prezent doar în câteva arii din Statele Unite, Alaska, 

Canada, Europa și Asia. În România, prezența lupului a fost 

semnalată în zonele de câmpie și deal (chiar din Delta Dunării) și 

până la limita superioară a pădurilor de conifere (Vasiliu & colab., 

1968;  Ionescu, 1968; Kiss, 1999). In studiile mai recente, prezența 

lupului a fost semnalată doar în zona montană (Cotta & colab. 2001). 

6 Perioade critice Perechile de lupi se formează în perioada decembrie-februarie. De 

obicei mai mulți lupi urmăresc lupoaicele în călduri. 

Femela lup este capabilă de împerechere numai o dată pe an în 

timpul căldurilor (estruos), care durează doar câteva săptămâni. 

Sezonul de împerechere durează din februarie pana în martie. Unii 

lupi se pot împerechea și în luna ianuarie. Sezonul de împerechere 

este perioada aflata imediat după ieșirea din iarna, puii având timp 

sa se dezvolte pana la iarna următoare. Femelele devin active sexual 

la 2 ani, dar multe din ele nu pot avea pui până la 4-5 ani. 

7 Cerințe de habitat Preferă habitatele forestiere din zonele de munte și deal evitând 

pădurile compacte. Culcușurile sunt făcute pe sub rădăcini sau 

stânci, de cele mai multe ori pe versanți sudici și cât mai aproape de 

cursurile de apă, dar și în locuri greu accesibile. 

Hrana constă în principal din mamifere de talie mare și mijlocie 

(cervide, rozătoare, animale domestice, chiar și păsări, hoituri, unele 

plante și fructe), prezența lor într-o regiune fiind mult condiționată 

de prezența și abundența hranei. Este întâlnit și fenomenul de 
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canibalism. Preferă ca zonă de vânat cursul apelor deoarece acolo 

vin mai multe animale pentru adăpat, în felul acesta găsindu-și mult 

mai ușor prada. 

8 Fotografii Anexa nr. 2. la Planul de Management 

 

Tabel 35 B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informație/Atribut Descriere 

1 Specia Canis lupus 

2 Informații specifice 

speciei 

Prezenta speciei a fost semnalata la nivelul întregului sit, într-un 

număr de 57 probe de prelevare ADN, respectiv într-un număr de 33 

semnalări de urme de prezență, pe transecte predefinite sau semnalări 

accidentale. Din totalul probelor ADN, 54.4% au reprezentat probe 

din excremente, 35.1% din urină, 8.8% din păr și <2% probe de sânge 

pe zăpadă. Semnalările urmelor de prezență au reprezentat mai ales 

urme pe zăpadă, și mai puține observații directe (n=3), sau atacuri 

asupra șeptelului (n=1). 

Specia are deci reprezentare bună la nivelul sitului, fiind cel mai des 

observată în habitate de pădure de amestec.  

Degradarea habitatului ce derivă din activități silvice duce la 

diminuarea conectivității între populații și implicit diminuarea 

diversității lor genetice. Odată cu reducerea diversității genetice 

crește riscul de îmbolnăvire a haitelor. Acest lucru este coroborat cu 

expunerea la paraziți a căror incidență a crescut datorită hrănirii 

necontrolate cu organe de animale domestice. O presiune notabilă, 

inclusiv în timpul sezonului de creștere a puilor, o reprezintă accesul 

cu vehicule motorizate off road în habitatul forestier. Braconarea sau 

vânătoarea necontrolată a speciilor de ungulate ce reprezintă hrană 

pentru lup este o presiune suplimentară asupra viabilității 

populațiilor, întrucât disponibilitatea hranei influențează succesul de 

reproducere și rata de supraviețuire a puilor.  

3 Statutul de prezență 

[temporal] 

rezident 
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4 Statutul de prezență 

[spațial] 

larg răspândită 

5 Statutul de prezență 

[management] 

nativă 

6 Abundență  Prezență certă: Analizele de genotipare a probelor de ADN și 

reconstrucția de pedigri au identificat pe teritoriul sitului, în timpul 

perioadei de monitorizare, cel puțin trei haite de lupi, după cum 

urmează: 

O haită de 5 indivizi formată din masculul și femela alfa la care se 

adaugă urmașii acestora, două femele și un mascul. Această haită are 

teritoriul de bază în cadrul sitului, in bazinul văilor Argeșel, Râușor 

și Dâmbovița, dar nu este exclus ca acest teritoriu să se extindă în 

afara sitului către nord, sud și sud-est.  

 

La vest de teritoriu acestei haite, în bazinul Râului Târgului au fost 

identificați doi indivizi aparținând unei haite de sine stătătoare (un 

mascul și o femelă ce nu sunt înrudiți genetic cu haita descrisă 

anterior). Nu este exclus ca această haită să își extindă teritoriul către 

nord, sud și vest în afara sitului.  

 

În extremitatea estică a sitului (Valea Oțețelea, Culmea Tămaș) au 

fost genotipate probe ce aparțin unei a 3-a haite, care cel mai probabil 

își extinde teritoriul către Parcul Național Piatra Craiului. Aici a fost 

identificat masculul alfa, recapturat de 3 ori, și doi pui ai acestuia.  

7 Perioada de 

colectare a datelor 

din teren 

Noiembrie 2017-Octombrie 2018 

8 Distribuția speciei 

[interpretare] 

Specia este distribuită relativ uniform pe întreg teritoriul sitului, cu o 

reprezentare mai scăzută în extremitatea vestică (zona înaltă a 

munților Văcarea, Iezerul Mic, Portăreasa). Intervalul altitudinal 

pentru probele de ADN/semnele de prezență colectate este cuprins 

între 809 si 1590 m, valoarea medie fiind de 1062 ± 177 m DS. Aceste 
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valori de altitudine sugerează că specia folosește, cum era de așteptat, 

mai ales etajele de vegetație forestieră. Puncte fierbinți cu semnalări 

de prezență a speciei pot fi considerate Valea Portăreasa, Piscul 

Calului, Valea Râușor, Culmea și Valea Tămaș.   

9 Distribuția speciei 

[harta distribuției] 

Harta distribuției tipului de habitat este inclusă în Anexa nr. 3.10. la 

Planul de Management. 

10 Alte informații 

privind sursele de 

informații 
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Lynx lynx (râs) 

Tabel 36 A. Date generale ale speciei 

Nr Informație/Atribut Descriere 

1 Cod Specie - EUNIS 1438 

2 Denumirea științifică  Lynx lynx 

3 Denumirea populară Râs 

5 Descrierea speciei  Este reprezentantul cel mai mare al genului Lynx (122 - 170 cm 

pentru masculi, respectiv 120-160 cm pentru femele și o greutate de 

30-40 kg).   

Blana prezintă o varietate cromatică de la alb-gălbui, la galben-

roșcat, cu pete ruginii mai mult sau mai puțin evidențiate. Blana 

râșilor este fină, cu perii de pe abdomen mai lungi decat cei de pe 

spate. Părul de pe maxilare este lung și atârna în jos. Capul este mare, 

de formă sferică, cu urechile mari, relativ largi la bază și cu vârfurile 

ascuțite. Ele par mai lungi datorită smocurilor de peri de culoare 

neagră ce ating aproximativ 5 cm lungime. Exteriorul urechilor este 

căptușit cu peri de culoare albă, iar interiorul este căptușit cu peri de 

culoare neagră. Membrele sunt groase și puternice, cu tălpile late 

(adaptare la mersul prin zăpadă).  Membranele interdigitale sunt bine 

dezvoltate și ajung până la nivelul falangelor terminale. Au ghearele 

lungi, dar subțiri de culoare cenușiu-cafenie, foarte ascuțite la 
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membrele anterioare și turtite lateral. Ca o  adaptare la cățăratul în 

arbori, ghearele de la membrele posterioare sunt puternic curbate.  

Au vibrizele lungi de 7-8 cm, de culoare albă și neagră. Au molari 

mari, caninii sunt lungi, iar al doilea premolar uneori poate fi 

prezent. 

Au un  ritm de activitate crepuscular și nocturn, uneori chiar și diurn, 

ieșind în timpul iernii  (cu excepția perioadei de reproducere) pentru 

hrănire, cât  și pentru intâlnirea partenerilor.  

Prada este prinsă dupa pânde îndelungate; în urmărirea iepurilor nu 

fac mai mult de zece salturi, renunțând la pradă în cazul în care nu 

este prinsă din prima încercare de capturare,  cervidele nefiind nici 

ele urmărite mai mult de 200 m. Printre victimele mai sigure sunt 

juvenilii și specimenele care stau la marginea cârdului. De obicei, 

râșii vânează  în perechi sau în grupe de familii, deplasându-se 

paralel sau în cerc, privind unul spre altul pentru încercuirea prăzii. 

Prada este apoi imobilizată cu ghearele anterioare care sunt înfipte 

în gât, după cap, sau mai rar, în piept. Rănile produse de canini 

permit scurgerea sângelui și epuizarea victimei. După răpunere, 

rareori prada este mâncată la locul imobilizării. De cele mai multe 

ori este dusă la distanțe de 500-1000 m, unde mai întâi prada este 

linsă apoi îi este supt sângele proaspăt. Spre deosebire de alte feline, 

râsul omoară mai mult decât mănâncă. Studiile realizate au arătat că 

în conținutul stomacal al unei femele de 7 kg, vânată în perioada de 

toamnă, nu consumase decât un singur iepure, iar în conținutul 

stomacal al altor rași nu au fost găsite decât resturile a 2-3 veverițe 

(ceea ce corespunde la o cantitate de 800 -1100 g) (Murariu & 

Munteanu, 2005).  

Sunt mamifere precaute, dar nu fricoase. La auzul unui sunet 

suspect, sar din culcuș, și încep sa se retragă, apoi, brusc, fac un salt 

lung în cel mai apropiat arbore, fiind buni cățărători. În apă nu intră 

decât dacă sunt în pericol sau eventual urmăresc o pradă.  

Dintre simțuri, auzul și văzul sunt cele mai bine dezvoltate (de 
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exemplu în pădure, aud ramurile călcate de un iepure de la o distanță 

de 50-60 m). Simțul olfactiv este mai slab dezvoltat. 

6 Perioade critice În luna martie, începe perioada de împerechere cu semnale specifice 

(femelele scot miorlăituri groase, iar masculii le răspund cu 

mârâituri). Acestea se desfășoară mai ales în timpul nopții, mai mult 

după asfințitul soarelui. Înaintea perioadei de reproducere, puii se 

separa de mame. Ovulația durează 14 zile, după care, femelele 

nefecundate intră din nou în călduri, iar în funcție de condițiile iernii 

reproducerea poate dura până la jumătatea lunii aprilie. Gestația 

durează 67-74 zile, după care se nasc 2-4 pisoi de aproximativ  22 

cm lungimea corpului, 4 cm coada și cântăresc  245 g. În primele 12 

zile de viață au pleoapele lipite și canalul auditiv extern acoperit cu 

un pliu al pielii. Alăptarea durează 85 de zile, însă de la aproximativ 

40 de zile încep să mestece deja carne. Masculii deși stau în 

apropierea femelei cu pui și vânează împreună, ei nu contribuie la 

creșterea puilor. 

7 Cerințe de habitat Zone montane, împădurite. 

8 Fotografii Anexa nr. 2. la Planul de Management 

 

Tabel 37 B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informație/Atribut Descriere 

1 Specia Lynx lynx 

2 Informații specifice 

speciei 

Prezenta speciei a fost semnalată la nivelul întregului sit, într-un 

număr de 10 probe de prelevare ADN, respectiv într-un număr de 32 

semnalări de urme de prezență, pe transecte predefinite sau semnalări 

accidentale. Din totalul probelor ADN, cele mai multe au fost extrase 

din excremente, iar din totalul semnalărilor de prezență majoritatea au 

reprezentat urme pe zăpadă. 

În studiul de camera trapping aplicat în sit am fotografiat cu succes 

specia la 8 stații de fotografiere: Valea Ursului, Valea Portăreasa, 

Valea Țiganca (Lacul de acumulare Râușor), Valea Argeșel, Muntele 

Drăganu, Valea Dâmbovița și Culmile Oțețelea și Tămaș la 
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extremitatea estică a sitului.  

Specia are deci reprezentare bună la nivelul sitului, fiind cel mai des 

observată în habitate forestiere, cu precădere în pădurile de amestec și 

rășinoase. Degradarea habitatului ce derivă din activități silvice duce 

la diminuarea conectivității între populații și implicit la diminuarea 

diversității lor genetice. Braconarea sau vânătoarea necontrolată a 

speciilor de ungulate ce reprezintă hrană pentru râs este o presiune 

suplimentară asupra viabilității populațiilor, întrucât disponibilitatea 

hranei influențează rata de supraviețuire a puilor. O presiune notabilă 

asupra speciei vine din partea câinilor hoinari cu care specia intră în 

competiție pentru hrană, și care disturbă habitatul speciei. 

3 Statutul de prezență 

[temporal] 

rezident 

4 Statutul de prezență 

[spațial] 

larg răspândită 

5 Statutul de prezență 

[management] 

nativă 

6 Abundență  Prezență certă: evaluarea tiparelor de culoare de pe blana râșilor 

capturați pe camere a condus la următoarele rezultate: un număr de 5 

râși și-au suprapus teritoriul cu teritoriul sitului pe durata studiului, 

unul a fost recapturat pe camere de 3 ori, altul de 2 ori, iar ceilalți trei 

câte o dată. Cel mai probabil acești râși își extind teritoriile în afara 

limitelor sitului (număr mare de capturi și urme de prezentă pe culmile 

ce constituie limita sitului). 

7 Perioada de 

colectare a datelor 

din teren 

Noiembrie 2017-Octombrie 2018 

8 Distribuția speciei 

[interpretare] 

Indivizi de râs au fost identificați pe camere în următoarele locații: 

Valea Ursului, Valea Portăreasa, Valea Țiganca (Lacul de acumulare 

Râușor), Valea Argeșel, Muntele Drăganu, Valea Dâmbovița și 

Culmile Oțețelea și Tămaș la extremitatea estică a sitului. Probele de 

ADN și semnele de prezentă au fost identificate cu precădere pe 
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conturul Lacului Râușor, pe Valea Ursului, în bazinul râului Râușor, 

și pe Valea Dâmboviței. 

Intervalul altitudinal pentru semnele de prezență ale speciei este 

cuprins în cadrul sitului între 854 si 1520 m, valoarea medie fiind de 

1079 ± 192 m DS.  

9 Distribuția speciei 

[harta distribuției] 

Harta distribuției tipului de habitat este inclusă în Anexa nr. 3.10. la 

Planul de Management. 

10 Alte informații 
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3.4. Alte specii de floră și faună relevante pentru aria naturală protejată 

 

Tabel 38 Alte specii de floră și faună 

Nr. Informație/Atribut Observație 

1.  Codul speciei 

EUNIS 

Codul Natura 2000 

285 

1056 

2.  Denumirea 

științifică  

Parnassius mnemosyne  (Linnaeus 1758) 

3.  Denumirea populară Fluturele Apollo negru 

4.  Observații În urma studiilor realizate în aria protejată Râul Târgului - Argeșel 

- Râușor (ROSCI0381), au fost identificate 2 locații pe Valea râului 

Argeșel, unde a fost semnalată specia Parnassius mnemosyne, cu un 

total de 7 de exemplare. 

Presiuni corelate cu măsurile de management: Drum forestier - 

managementul adecvat al drumurilor forestiere astfel încăt să se 

mențină vegetație de lizieră și cea ripariană; pășunatul ne-intensiv al 

vacilor - în lipsa unor reglementări clare privind pășunatul în aria 

protejat, această presiune se poate transforma în suprapășunat sau se 

poate renunțA Suprapășunatul (sau pășunatul intensiv)  poate afecta  
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habitatul prin distrugerea plantelor gazdă ale acestei specii, fiind în 

imposibilitate de a se reproduce. Lipsa pășunatului determină 

reîmpădurirea naturală a spațiilor deschise (pajiști, poieni) ceea ce 

reprezintă cea mai importantă amenințare pentru fluturii. De aceea 

pășunatul ar trebui făcut extensiv, astfel încât să nu afecteze 

habitatele favorabile speciei. 

Nr. Informație/Atribut Observație 

1. Codul speciei 2432 

2. Denumirea 

științifică  

Anguis fragilis 

3. Denumirea populară Șarpe de sticlă 

4. Observații A fost observat un singur individ, subadult, în apropiere de barajul 

Râușor la altitudinea de 937m.  

Nr. Informație/Atribut Observație 

1. Codul speciei 2361 

2. Denumirea 

științifică  

Bufo bufo 

3. Denumirea populară Broască râioasă burună 

4. Observații Specie comună în aria protejată, a fost observată între altitudinile 

798 -1255m pe toate văile în care s-au realizat observații în bălți 

temporare formate la marginea drumurilor forestiere, bălți 

temporare și permanenete formate în albia majoră a râurilor și 

șanțuri de drenaj. Acestă specie este afectată de traficul auto, un 

număr ridicat de indivizi au fost găsiți morți pe drumul ce leagă 

Lerești de cabana Voina și în zona localității Sătic.  

Nr. Informație/Atribut Observație 

1. Codul speciei 1261 

2. Denumirea 

științifică  

Lacerta agilis 

3. Denumirea populară Șopârlă de câmp 

4. Observații Specie comună în aria protejată, a fost observată între altitudinile 

869 -1057m în zona limitrofă habitatelor acvatice pe stâncărie sau 
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resturi vegetale, pe toate văile în care s-au realizat observații. 

Nr. Informație/Atribut Observație 

1. Codul speciei nu exista 

2. Denumirea 

științifică  

Natrix natrix 

3. Denumirea populară Șarpele de casă 

4. Observații Au fost observați doi indivizi pe văile Dâmbovița și Râușorul la 

altitudinile 871 și 1011m respectiv. 

Nr. Informație/Atribut Observație 

1 Codul speciei 1256 

2. Denumirea 

științifică  

Podarcis muralis 

3. Denumirea populară Șopârla de ziduri 

4. Observații A fost observată între altitudinile 814 -1278m pe stâncărie sau 

resturi vegetale, pe văile Râușor, Dâmbovița și Râușorul. Un număr 

ridicat de indivizi au fost observați pe structurile antropice din jurul 

barajului. 

Nr. Informație/Atribut Observație 

1. Codul speciei 1213 

2. Denumirea 

științifică  

Rana temporaria 

3. Denumirea populară Broască roșie de munte 

4. Observații Este cea mai frecventă specie din zonă, a fost observată pe toate 

văile până la altitudinea de 1249m. Utilizează pentru reproducere 

bălți temporare și permanente și șanțuri de drenaj formate la 

marginea drumurilor și bălți naturale formate în albia majoră a 

râurilor. 

Nr. Informație/Atribut Observație 

1. Codul speciei 2351 

2. Denumirea 

științifică  

Salamandra salamandra 

3. Denumirea populară Salamandră 
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4. Observații Specie comună în aria protejată, a fost observată între altitudinile 

816 - 1172m. Utilizează pentru reproducere pâraie lent curgătoare 

(afluenți ai principalelor râuri), șanțuri de drenaj și meandre ale 

râurilor. 

Nr. Informație/Atribut Observație 

1. Codul speciei 2353 

2. Denumirea 

științifică  

Triturus alpestis 

3. Denumirea populară Tritonul alpin 

4. Observații Specie comună în aria protejată, a fost observată între altitudinile 

798 - 1326m. Utilizează pentru reproducere aceași bălți ca și T. 

montandoni. Număr ridicat de indivizi (>50 exemplare) au fost 

observați în meandre și bălți permanente formate în abia majoră a 

Dâmboviței. 

Nr. Informație/Atribut Observație 

1. Codul speciei nu exista 

2. Denumirea 

științifică  

Triturus vulgaris 

3. Denumirea populară Tritonul comun 

4. Observații  

A fost observat pe valea Argeșel și în zona limitrofă lacului de 

acumulare Râușor. Hibridizează cu Specia Triturus montandoni. 

Este prezent numai la altitudini scăzute, până la 1051m.  

Nr. Informație/Atribut Observație 

1. Codul speciei 5910 

2. Denumirea 

științifică  

Zootoca vivipara 

3. Denumirea populară Șopârla de munte 

4. Observații Specie frecventă în aria protejată, a fost observată între altitudinile 

866 - 1770m. Adulți și juvenili au fost observați la marginea 

drumurilor forestiere pe stâncărie sau depozite de crengi și în pajiști 

alpine. 
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4. INFORMAȚII SOCIO-ECONOMICE ȘI CULTURALE 

 

4.1. Comunitățile locale si factorii interesați 

 

4.1.1. Comunitățile locale 

ROSCI0381 Râul Târgului-Argeșel-Râușor se situează pe raza administrativă a comunelor 

Lerești, Valea Mare Pravaț, Rucăr, Albeștii de Muscel Bughea de Sus, Nucșoara și a orașului 

Zărnești. 

Harta unităților administrativ teritoriale care au rază teritorială pe suprafața ariei/ariilor 

naturale protejate este inclusă în Anexa nr. 3.11. la Planul de Management. 

 

Tabel 39 Lista unităților administrativ-teritoriale din cadrul ariei / ariilor naturale protejate 

Județ UAT Procent din UAT Procent din ANP 

Argeș Comuna Lerești  44,90 48,33 

Argeș Comuna Valea Mare Pravaț 22,50 10,36 

Argeș Comuna Rucăr 14,46 31,08 

Argeș Comuna Albeștii de Muscel 11,01 10,14 

Argeș Comuna Bughea de Sus 0,17 0,04 

Argeș Comuna Nucșoara 0,01 0.03 

Brașov Orasul Zărnești 0,01 0,01 

 

Caracterizarea unităților administrativ-teritoriale 

UAT-uri analizate: în județul Argeș: Albeștii de Muscel, Bughea de Sus, Lerești, Nucșoara, 

Rucăr, Valea Mare-Pravăț; în județul Brașov: Orașul Zărnești. 

 

Albeștii de Muscel 

Comuna se află situată în partea de nord a județului Argeș, pe cursul superior al Bratiei, 

Brătioarei și Bughiței Albeștilor. Este deservită de șoseaua județeană DJ735, care o leagă spre sud-

est de Bughea de Sus și Câmpulung (unde se termină în DN73).  

Din punct de vedere al reliefului zona este depresionară și colinară înaltă, flancată în partea de 
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nord de colinele munților Iezer-PăpușA 

Menționăm ca obiective turistice, cariera de calcar numulitic, rezervația de granit și crucile de 

piatră, care sunt si monumente istorice. 

Evenimentele locale sărbătoresc activitatea pastorală (Nedeea Munților) și promovarea satelor 

componente, ziua satului Albești în 15 august și ziua satului Cândești pe 8 Septembrie.  

 

Comuna Lerești  

Comuna Lerești este o unitate teritorial-administrativă, din România, Regiunea Sud-Muntenia, 

situată în partea nord-estică a județului Argeș, într-o frumoasă regiune de munte, la o depărtare de 

60 km față de orașul Pitești - reședința de județ a Județului Argeș și la 5km față de municipiul 

Câmpulung.  

Din șoseaua naționala  Pitești-Câmpulung-Brașov - D.N. 73, la km 54 se desprinde spre stânga 

un drum județean, asfaltat, care duce la cabana Voina, cabană așezată la baza masivului Iezer-PăpușA 

Acest drum județean DJ 734, trece prin satele Voinești (2 km), Lerești (5 km), Pojorâta (1 km), 

formează comuna Lerești. Populația comunei este de 4950 locuitori, iar suprafața, de 14.219 ha  

Lereștiul este așezat pe partea stângă a Raului Târgului, fiind străjuit armonios de două dealuri 

lungi si impădurite. Valea in care este situată comuna are o altitudine cuprinsă intre 660m la sud, 

730m la nord, altitudinea nucleului principal fiind de 665m.  

Comuna Lerești are ca vecini: la est - Comuna Valea Mare Pravăț; la vest - Comuna Bughea 

de Sus; la nord - Comuna Nucșoara - Munții Făgaraș; la sud - Drumul Național 73 Câmpulung - 

Brașov.  

 

Comuna Rucăr 

Rucăr este o comună în județulArgeș, Muntenia, formată din satele Rucăr (reședința) și Sătic. 

Comuna are 6. Se află la confluența dintre Râușor și Dâmbovița. 

Se învecinează cu județul Brașov la nord, cu comuna Nucșoara, comuna Lerești și cu comuna 

Valea Mare-Pravăț la vest, cu comuna Dragoslavele la sud iar cu comuna Dâmbovicioara la est. 

Localitatea Rucăr (cod poștal 117630) are cam 6000 de locuitori și are urme adânci în istoria 

acelor locuri. Iar toponimia locală este plină de semnificații. 

Comuna Rucăr este situată la contactul a cinci unități de relief, Munții Iezer-Păpușa, Munții 

Făgăraș, Munții Piatra Craiului,Munții Leaota și Culoarul Bran - Rucăr - Dragoslavele. La contactul 

dintre culmile vestice ale Munților Iezer - Păpușa și Culoarul Bran - Rucăr - Dragoslavele s-a 

dezvoltat, depresiunea tectono-erozivă Rucăr, care este străbătută de Râușor și afluenții săi, și de 
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RoghinA Depresiunile și micro depresiunile aflate pe culoare de văi în comuna Rucăr sunt:  

Depresiunea Rucăr pe Dâmbovița, Depresiunea Sătic cu doua bazinete depresionare pe Dâmbovița 

și Depresiunea Râușor pe valea omonimă. 

 

Comuna Valea Mare Pravăț  

Comuna Valea Mare Pravăț este o comună în județul Argeș, formată din satele Bilcești, Colnic, 

Fântânea, Gura, Pravăț, Nămăești, Pietroasa, Șelari și Valea Mare Pravăț. 

Comuna se află în zona montană din nord-estul județului, la nord-est de municipiul 

Câmpulung, pe cursul superior al râului Argeșel. Este străbătută de șoseaua națională DN73 care 

leagă Câmpulungul de Brașov. Lângă Valea Mare-Pravăț, din acest drum se ramifică șoseaua 

județeană DN72A, care duce spre sud-vest la Târgoviște pe valea Dâmboviței. 

Se învecinează cu comuna Rucăr la nord-est, cu comuna Dragoslavele și comuna Stoenești la 

est, cu comuna Mioarele la sud, iar cu municipiu Câmpulung Musce lși comuna Lerești la vest. 

Râul Argeșel își are izvorul în nordul comunei, în Munții Iezer-Păpușa și curge spre sud prin 

centrul ei. Satele comunei se află în partea de sud, iar partea de nord mai ales constă din păduri și 

munți. Cel mai înalt vârf a comunei este Păpușa (2.391 m) din Munții Iezer-Păpușa la granița cu 

comunele Rucăr și Lerești la nord. 

Comuna este situată pe vechiul drum comercial al țării, care leaga Brașovul de Câmpulung - 

străveche reședință domneașcă. Șe găsește în nordul județului Argeș și a fost multă vreme suburbană 

orașului Câmpulung. 

Față de centrul orasului Câmpulung, se află la distanța de 7 km, iar față de municipiul Pitești, 

resedinta județului Argeș, la 62 Km. Are o suprafața de 61km². 

Are în componență un număr de 8 sate: Valea Mare - reședința comunei, Bilcești, Colnic, 

Fântânea, Gura Pravăț, Nămăești, Pietroasa și Șelari. 

Din punct de vedere economic comuna Valea Mare Pravăț, este industrial-agrară, pe teritoriul 

ei funcționând o serie de societăți comerciale cu diferite profiluri: producție de mobilă, cherestea, 

ciment, var și alte materiale de construcții, servicii. 

 

Date demografice privind comunitatea locală 

 

Tabel 40 Populația localităților aflate în interiorul ariei naturale protejate 

Nr Județ Localitate Sexe An de An de analizat  2017 
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referință 

2010 

Număr 

total 

Prezență estimată în sit 

1 Argeș 

Comuna 

Albeștii de 

Muscel 

Total 1720 1556 
În interiorul sitului nu există 

reședințe permanente 
Masculin 825 769 

Feminin 895 787 

2 

Argeș 

Comuna 

Bughea de 

Sus 

Total 2916 3048 
În interiorul sitului nu există 

reședințe permanente 
Masculin 1466 1527 

Feminin 1450 1521 

3 Argeș 
Comuna 

Lerești 

Total 4916 4604 
În interiorul sitului nu există 

reședințe permanente 
Masculin 2397 2204 

Feminin 2519 2400 

4 

Argeș 
Comuna 

Nucșoara 

Total 1577 1430 
În interiorul sitului nu există 

reședințe permanente 
Masculin 794 695 

Feminin 783 735 

5 Argeș 
Comuna 

Rucăr 

Total 6181 5989 
În interiorul sitului nu există 

reședințe permanente 
Masculin 3159 3071 

Feminin 3022 2918 

6 

Argeș 

Comuna 

Valea 

Mare-

Pravăț 

Total 4342 4257 

În interiorul sitului nu există 

reședințe permanente 

Masculin 2168 2123 

Feminin 
2174 2134 

7 Brașov 
Orașul 

Zărnești 

Total 27136 26560 
În interiorul sitului nu există 

reședințe permanente 
Masculin 13469 13102 

Feminin 13667 13458 

 

Tabel 41 Natalitate: născuti vii per localitate pentru localitățile aflate în interiorul ariei naturale 

protejate 

Nr Județ Localitate 

An de 

referință  
An de analizat 

2010 2017 

1 Argeș Comuna Albeștii de Muscel 11 11 

2 Argeș Comuna Bughea de Sus 28 28 



118 
 
 

3 Argeș Comuna Lerești 37 34 

4 Argeș Comuna Nucșoara 11 13 

5 Argeș Comuna Rucăr 48 59 

6 Argeș Comuna Valea Mare-Pravăț 44 47 

7 Brașov Orașul Zărnești 272 253 

 

Tabel 42 Migrație: Stabiliri de resedință în localitățile aflate în interiorul ariei naturale protejate 

Nr Județ Localitate 
An de referință An de analizat 

2010 2017 

1 Argeș Comuna Albeștii de Muscel 4 9 

2 Argeș Comuna Bughea de Sus 7 7 

3 Argeș Comuna Lerești 12 12 

4 Argeș Comuna Nucșoara 6 5 

5 Argeș Comuna Rucăr 25 12 

6 Argeș Comuna Valea Mare-Pravăț 17 15 

7 Brașov Orașul Zărnești 87 95 

 

Utilități publice 

 

Tabel 43 Utilități publice din anul 2018, pentru localitățile aflate în interiorul ariei naturale 

protejate 

Utilități Județ Localitate 
Există  

[Da/Nu] 

Apă Argeș Comuna Albeștii de Muscel Da 

Apă Argeș Comuna Bughea de Sus Da 

Apă Argeș Comuna Lerești Da 

Apă Argeș Comuna Nucșoara Da 

Apă Argeș Comuna Rucăr Da 

Apă Argeș Comuna Valea Mare-Pravăț Da 

Apă Brașov Orașul Zărnești Da 

Canalizare Argeș Comuna Albeștii de Muscel Nu 

Canalizare Argeș Comuna Bughea de Sus Nu 
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Canalizare Argeș Comuna Lerești Da 

Canalizare Argeș Comuna Nucșoara Nu 

Canalizare Argeș Comuna Rucăr Da 

Canalizare Argeș Comuna Valea Mare-Pravăț Nu 

Canalizare Brașov Orașul Zărnești Da 

Stație epurare Argeș Comuna Albeștii de Muscel Nu 

Stație epurare Argeș Comuna Bughea de Sus Nu 

Stație epurare Argeș Comuna Lerești Nu 

Stație epurare Argeș Comuna Nucșoara Nu 

Stație epurare Argeș Comuna Rucăr Nu 

Stație epurare Argeș Comuna Valea Mare-Pravăț Nu 

Stație epurare Brașov Orașul Zărnești Da 

Încălzire cu lemne Argeș Comuna Albeștii de Muscel Da 

Încălzire cu lemne Argeș Comuna Bughea de Sus Da 

Încălzire cu lemne Argeș Comuna Lerești Da 

Încălzire cu lemne Argeș Comuna Nucșoara Da 

Încălzire cu lemne Argeș Comuna Rucăr Da 

Încălzire cu lemne Argeș Comuna Valea Mare-Pravăț Da 

Încălzire cu lemne Brașov Orașul Zărnești Da 

Încălzire cu gaze Argeș Comuna Albeștii de Muscel Nu 

Încălzire cu gaze Argeș Comuna Bughea de Sus Nu 

Încălzire cu gaze Argeș Comuna Lerești Da 

Încălzire cu gaze Argeș Comuna Nucșoara Nu 

Încălzire cu gaze Argeș Comuna Rucăr Da 

Încălzire cu gaze Argeș Comuna Valea Mare-Pravăț Nu 

Încălzire cu gaze Brașov Orașul Zărnești Da 

Colectare deșeuri Argeș Comuna Albeștii de Muscel Da 

Colectare deșeuri Argeș Comuna Bughea de Sus Da 

Colectare deșeuri Argeș Comuna Lerești Da 

Colectare deșeuri Argeș Comuna Nucșoara Da 

Colectare deșeuri Argeș Comuna Rucăr Da 

Colectare deșeuri Argeș Comuna Valea Mare-Pravăț Da 
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Colectare deșeuri Brașov Orașul Zărnești Da 

Comunicații - telefonie fixă Argeș Comuna Albeștii de Muscel Da 

Comunicații - telefonie fixă Argeș Comuna Bughea de Sus Da 

Comunicații - telefonie fixă Argeș Comuna Lerești Da 

Comunicații - telefonie fixă Argeș Comuna Nucșoara Da 

Comunicații - telefonie fixă Argeș Comuna Rucăr Da 

Comunicații - telefonie fixă Argeș Comuna Valea Mare-Pravăț Da 

Comunicații - telefonie fixă Brașov Orașul Zărnești Da 

Comunicații - telefonie mobilă Argeș Comuna Albeștii de Muscel Da 

Comunicații - telefonie mobilă Argeș Comuna Bughea de Sus Da 

Comunicații - telefonie mobilă Argeș Comuna Lerești Da 

Comunicații - telefonie mobilă Argeș Comuna Nucșoara Da 

Comunicații - telefonie mobilă Argeș Comuna Rucăr Da 

Comunicații - telefonie mobilă Argeș Comuna Valea Mare-Pravăț Da 

Comunicații - telefonie mobilă Brașov Orașul Zărnești Da 

 

Efective de animale 

 

Tabel 44 Efectivele de animale, pe principalele categorii de animale, județe și localități, referitor la 

anul 2013, pentru localitățile aflate în interiorul ariei naturale protejate 

Principalele categorii de 

animale 
Județ Localitate 

Număr de 

animale 

Bovine Argeș Comuna Albeștii de Muscel 1114 

Bovine Argeș Comuna Lerești 1215 

Bovine Argeș Comuna Nucșoara 549 

Bovine Argeș Comuna Rucăr 1302 

Bovine Argeș Comuna Valea Mare Pravăț 1015 

Bovine Brașov Orașul Zărnești 1310 

Porcine Argeș Comuna Albeștii de Muscel 926 

Porcine Argeș Comuna Lerești 887 

Porcine Argeș Comuna Nucșoara 665 

Porcine Argeș Comuna Rucăr 708 
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Porcine Argeș Comuna Valea Mare Pravăț 867 

Porcine Brașov Orașul Zărnești 400 

Ovine Argeș Comuna Albeștii de Muscel 1246 

Ovine Argeș Comuna Lerești 1070 

Ovine Argeș Comuna Nucșoara 2300 

Ovine Argeș Comuna Rucăr 1248 

Ovine Argeș Comuna Valea Mare Pravăț 1250 

Ovine Brașov Orașul Zărnești 3300 

Păsări Argeș Comuna Albeștii de Muscel 8930 

Păsări Argeș Comuna Lerești 13000 

Păsări Argeș Comuna Nucșoara 7120 

Păsări Argeș Comuna Rucăr 14000 

Păsări Argeș Comuna Valea Mare Pravăț 11300 

Păsări Brașov Orașul Zărnești 21000 

 

Notă. Datele au fost preluate după ultimul recensământ valabil, efectuat în anul 2013. 

 

Date privind activitățile economice 

 

Tabel 45 Date privind activitățile economice 

Domeniu activitate (CAEN Rev2) 
Formă de 

organizare 
Județ Localitate 

Nr. societăți 

comerciale 

A Agricultura, silvicultura si pescuit 
Societăți 

comerciale 
Argeș Total/județ  

26 

B Industria extractiva 
Societăți 

comerciale 

Argeș Total/județ  

1614 

C Industria prelucratoare 
Societăți 

comerciale 

Argeș Total/județ  

21 

D Productia si furnizarea de energie 

electrica si termica, gaze, apa calda si 

aer conditionat 

Societăți 

comerciale 

Argeș Total/județ  

127 

E Distributia apei; salubritate, Societăți Argeș Total/județ  1238 
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gestionarea deseurilor, activitati de 

decontaminare 

comerciale 

F Constructii 
Societăți 

comerciale 

Argeș Total/județ  

5117 

G Comert cu ridicata si cu 

amanuntul; repararea autovehiculelor 

si motocicletelor 

Societăți 

comerciale 

Argeș Total/județ  

1897 

H Transport si depozitare 
Societăți 

comerciale 

Argeș Total/județ  

637 

I Hoteluri si restaurante 
Societăți 

comerciale 

Argeș Total/județ  

386 

J Informatii si comunicatii 
Societăți 

comerciale 

Argeș Total/județ  

272 

K Intermedieri financiare si asigurari 
Societăți 

comerciale 

Argeș Total/județ  

313 

L Tranzactii imobiliare 
Societăți 

comerciale 

Argeș Total/județ  

1220 

M Activitati profesionale, stiintifice 

si tehnice 

Societăți 

comerciale 

Argeș Total/județ  

442 

N Activitati de servicii administrative 

si activitati de servicii suport 

Societăți 

comerciale 

Argeș Total/județ  

121 

P Invatamant 
Societăți 

comerciale 

Argeș Total/județ  

361 

Q Sanatate si asistenta sociala 
Societăți 

comerciale 

Argeș Total/județ  

200 

R Activitati de spectacole, culturale 

si recreative 

Societăți 

comerciale 

Argeș Total/județ  

443 

S Alte activitati de servicii 
Societăți 

comerciale 

Argeș Total/județ  

26 

 

4.1.2. Factorii interesați 

Pentru atingerea obiectivelor Planului de Management este obligatorie implicarea diverșilor 
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factori interesați. 

În cadrul procesului de realizare a planului de management au fost identificați factorii 

interesați din raza ROSCI0381 Râul Târgului-Argeșel-Râușor, modul în care aceștia sunt influențați 

de aria protejată și modalitatea de implicare în implementarea planului de management. 

În tabelul de mai jos este prezentată lista instituțiilor și organizațiilor care au sarcini de 

aplicare a legislației, administrative, de gestionare a terenurilor și resurselor, economice sau interese 

de altă natură pe teritoriul ROSCI0381 Râul Târgului-Argeșel-Râușor, de exemplu de interes 

educativ. 

Principalii factori interesați pentru ariile naturale protejate sunt toate comunele cu locuitorii 

acestora prin reprezentanții lor legali - primării și consilii locale, Agențiile de Protecția Mediului din 

cele 2 județe, Consiliile Județene, Administrația Bazinală Argeș-Vedea cu Sistemele de Gospodărire 

a Apelor subordonate, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare - prin sucursalele din cele 2 județe. 

Un rol important în managementul valorilor îl joacă și Agenția pentru Plăți și Intervenții 

Agricole- prin sucursalele județene, prin schemele voluntare de agromediu dar și prin politicile de 

încurajare a folosinței tradiționale a terenurilor, reprezintă un factor interesat important, de care 

trebuie să se țină seama în implementarea tuturor măsurilor de conservare a habitatelor. 

Un rol important îl au gestionarii de fond forestier, fie prin Ocoalele silvice de stat sau regii 

private, prin aplicarea unui management adecvat al acestor suprafețe. 

 

Tabel 46 Tabel centralizator al celor mai importanți factori interesați, care se manifestă și implică 

cu privire la aria naturală protejată. 

Nr. Denumire factor interesat Tip Aria de interes 

1 

Ministerul Mediului 

Autoritatea centrală 

pentru protecția 

mediului 

Protecția mediului 

2 

Ministerul Apelor și Pădurilor 

Autoritatea centrală în 

domeniul apelor și 

pădurilor 

Managementul 

fondului forestier și 

cinegetic și 

gospodărirea apelor 

3 
Agenția Națională pentru Arii Naturale 

Protejate 

Autoritate de mediu, rol 

de control și 

reglementare 

Gestionarea ariilor 

protejate 



124 
 
 

4 

Ministerul Agriculturii 

Autoritatea centrală 

pentru agricultură 

Gestionarea ternurilor 

cu importanță agricolă 

din sit 

5 

Ministerul Fondurilor Europene 

Autoritatea centrală 

pentru fonduri 

europene. 

Gestionarea și controlul 

elementelor structurale 

și fondurilor europene 

structurale. 

6 

Ministerul Dezvoltării Regionale 

Autoritatea centrală 

pentru dezvoltare 

regională 

Dezvoltare regională 

7 Administrația Națională “Apele 

Române”, Administrația Bazinală de 

Apă Argeș - Vedea 

Instituție publică 
Managementul 

resurselor de apă 

8 Agenția pentru Protecția Mediului 

Argeș, Agenția pentru Protecția 

Mediului Brașov 

Autoritatea competentă 

pentru protecția 

mediului 

Protecția mediului 

9 Consiliul Județean Județean Argeș, 

Consiliul Județean Județean Brașov 

Administrația publică  

județeană 
Administrație 

10 Garda Națională de Mediu - 

Comisariatul Județean Argeș, 

Comisariatul Județean Brașov 

Instituție publică Protecția mediului 

11 Primăria și Consiliul Local Albeștii de 

Muscel, Primăria și Consiliul Local 

Bughea de Sus, Primăria și Consiliul 

Local Lerești, Primăria și Consiliul 

Local Nucșoara, Primăria și Consiliul 

Local Rucăr, Primăria și Consiliul Local 

Valea Mare-Pravăț, Primăria și 

Consiliul Local Zărnești 

Autoritate publică Administrație 

12 Direcția Agricolă Județeană Argeș, 

Direcția Agricolă Județeană Brașov 
Instituție publică Agricultură 

13 Direcția Sanitar Veterinară și pentru Instituție publică Domeniul sanitar-
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Siguranța Alimentelor Argeș, Direcția 

Sanitar Veterinară și pentru Siguranța 

Alimentelor Brașov 

veterinar și pentru 

siguranța alimentelor 

14 Garda Forestieră Argeș, Garda 

Forestieră Brașov 

Instituție publică Silvicultură 

15 Inspectoratul de Jandarmi Județean 

Argeș, Inspectoratul de Jandarmi 

Județean Brașov 

Instituție publică Ordine publică 

16 Serviciul Public Salvamont Argeș Instituție publică Salvare montană 

17 Agenția pentru Plăți și Intervenții în 

Agricultură Argeș, Agenția pentru Plăți 

și Intervenții în Agricultură Btașov 

Instituție publică Implementarea 

măsurilor de sprijin 

finanțate din Fondul 

European pentru 

Garantare în 

Agricultură 

18 

Instituția Prefectului Județului Argeș, 

Instituția Prefectului Județului Brașov 

Instituție publică Aplicarea legii și 

realizarea politicilor 

Guvernului la nivelul 

județului 

19 

Oficiul pentru Cadastru si Publicitate 

Imobiliară Argeș, Oficiul pentru 

Cadastru si Publicitate Imobiliară 

Brașov 

Instituție publică administrare unica cele 

doua componente ale 

sistemului de 

inregistrare a 

proprietatii, respectiv: 

cadastrul si cartea 

funciara 

20 

Asociația Grupul de Acțiune Locală 

Muscel 

Persoană juridică 

neguvernamentală, de 

drept privat, apolitică, 

fără scop lucrativ 

Dezvoltare locală 

22 Populația locală din ariile naturală 

protejată și din imediata vecinătate 
Comunitatea locală 

Modul în care aria 

influențează utilizarea/ 
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exploatarea 

proprietăților pe care le 

deține. 

23 

Reprezentanți mass media 

Comunitatea locală Prezentarea către 

public a problemelor 

legate de aria protejată 

24 

Biserici, grupuri religioase 

Comunitatea locală Prezentarea către 

public a problemelor 

legate de aria protejată 

25 

S.C. Hidroelectrica S.A - Argeș 

Societate comercială  Producerea și 

transportul energiei 

elctrice 

26 
Administratori/proprietari MHC, 

societăți private 

Agenți economici  Producerea și 

transportul energiei 

elctrice 

27 
Transelectrica S.A Compania Națională 

de Transport al Energiei Electrice 

Societate comercială  Producerea și 

transportul energiei 

elctrice 

28 

Administratori Pensiuni Agenți economici 

Condițiile asociate 

statutului de sit Natura 

2000, ce influențează 

modul în care își 

desfășoară activitățile. 

29 
Direcția Silvică Argeș 

Regie publică 

(subunitate) 

Administrare fond 

forestier 

30 
Asociația Ocolului Silvic Carpathia 

Persoană juridică 

neguvernamentală 

Administrare fond 

forestier 

31 
Ocolului Silvic Privat Păpușa Rucăr 

Persoană juridică 

neguvernamentală 

Administrare fond 

forestier 

32 
Obștea Moșnenilor Negru Vodă 

Persoană juridică 

neguvernamentală 

Proprietar fond 

forestier 

33 Obștea Moșnenilor Rucăreni Persoană juridică Proprietar fond 
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Dâmbovicioreni neguvernamentală forestier 

34 
Obștea Moșnenilor Nămăiești 

Persoană juridică 

neguvernamentală 

Proprietar fond 

forestier 

35 
Asociația Proprietarilor Lerești 

Persoană juridică 

neguvernamentală 

Proprietar fond 

forestier 

36 
Obștea Moșnenilor Slăniceni 

Persoană juridică 

neguvernamentală 

Proprietar fond 

forestier 

37 
Obștea Moșnenilor Câmpulung 

Persoană juridică 

neguvernamentală 

Proprietar fond 

forestier 

38 
Orasul Zărnești 

Instituție publică Proprietar fond 

forestier 

39 Carpathia (Sănătate și Natura SRL, SC 

Almimax SRL, Fundația Conservation 

Carpathia) 

Persoană juridică 

neguvernamentală 

Proprietar fond 

forestier 

40 
Proprietari de terenuri – persoane fizice 

Persoane fizice Proprietar fond 

forestier 

41 Asociația de Vânătoare Piatra Craiului 

Făgăraș Conservation 

Persoană juridică 

neguvernamentală 

Administrarea fondului 

piscicol și cinegetic 

42 Asociația Județeana a Vânătorilor și 

Pescarilor Sportivi Argeș 

Persoană juridică 

neguvernamentală 

Administrarea fondului 

piscicol și cinegetic 

43 Unitățile de învățământ din zona sitului 

ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel – 

Râușor: Albeștii de Muscel, Bughea de 

Sus, Lerești, Nucșoara, Rucăr, Valea 

Mare-Pravăț, Zărnești 

Instituție publică Educație 

44 Administratorii și custozii ariilor 

naturale protejate învecinate 

Instituție publică Administrare arii 

protejate 

45 Asociația Montană Carpați Persoană juridică 

neguvernamentală, de 

drept privat, apolitică, 

fără scop lucrativ 

Dezvoltare locală 

46 Universitatea din Pitești Instituție publică Educație și cercetare 
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47 Muzeul Județean Argeș Instituție publică Educație și cercetare 

48 Institutul Național de Cercetare-

Dezvoltare în Silvicultură  

"Marin Drăcea" 

Instituție publică Cercetare 

 

Rezultatele analizei factorilor interesați din punctul de vedere al cunoștințelor, atitudinilor, 

practicilor și interesului acestora, referitor la valorile biodiversității și resursele naturale ale ariei 

protejate se pot prezenta centralizat în cele ce urmează. 

 

Tabel 47 Analiza factorilor interesați I 

Nr Denumire factor interesat Domeniul de  interes Cunoștințe Atitudini Practici 

1 

Administrator terenuri - 

Ocolului Silvic Privat 

Păpușa Rucăr 

Managementul fodului 

forestier și pastoral 
3 + 3 

2 
Proprietar terenuri - Obștea 

Moșnenilor Negru Vodă 

Managementul fodului 

forestier și pastoral 
3 + 3 

3 

Proprietar terenuri - Obștea 

Moșnenilor Rucăreni 

Dâmbovicioreni 

Managementul fodului 

forestier și pastoral 
3 + 3 

4 
Proprietar terenuri - Obștea 

Moșnenilor Nămăiești 

Managementul fodului 

forestier și pastoral 
3 + 3 

5 

Proprietar terenuri - 

Asociația Proprietarilor 

Lerești 

Managementul fodului 

forestier și pastoral 
3 + 3 

6 
Proprietar terenuri - Obștea 

Moșnenilor Slăniceni 

Managementul fodului 

forestier și pastoral 
3 + 3 

7 
Proprietar terenuri - Obștea 

Moșnenilor Câmpulung 

Managementul fodului 

forestier și pastoral 
3 + 3 

8 
Proprietar terenuri - Orasul 

Zărnești 

Managementul fodului 

forestier și pastoral 
3 + 3 

9 
Proprietar terenuri - 

Carpathia (Sănătate și 

Managementul fodului 

forestier și pastoral 
3 + 3 
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Natura SRL, SC Almimax 

SRL, Fundația Conservation 

Carpathia) 

10 
Proprietari de terenuri – 

persoane fizice 

Managementul fodului 

forestier și pastoral 
3 + 3 

11 Ministerul Mediului Protecția mediului    

12 

Ministerul Apelor și 

Pădurilor 

Managementul 

fondului forestier și 

cinegetic și 

gospodărirea apelor 

3 + 3 

13 Agenția Națională pentru 

Arii Naturale Protejate 

Gestionarea ariilor 

protejate 
3 + 3 

14 

Ministerul Agriculturii 

Gestionarea ternurilor 

cu importanță agricolă 

din sit 

3 + 3 

15 

Ministerul Fondurilor 

Europene 

Gestionarea și controlul 

elementelor structurale 

și fondurilor europene 

structurale. 

3 1 3 

16 Ministerul Dezvoltării 

Regionale 

Dezvoltare regională 
3 + 3 

17 Administrația Națională 

“Apele Române”, 

Administrația Bazinală de 

Apă Argeș - Vedea 

Managementul 

resurselor de apă 
3 + 2 

18 Agenția pentru Protecția 

Mediului Argeș, Agenția 

pentru Protecția Mediului 

Brașov 

Protecția mediului 3 + 3 

19 Consiliul Județean 

Județean Argeș, Consiliul 

Județean Județean Brașov 

Administrație 2 + 

 

2 
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20 Garda Națională de Mediu 

- Comisariatul Județean 

Argeș, Comisariatul 

Județean Brașov 

Protecția mediului 3 + 3 

21 Primăria și Consiliul Local 

Albeștii de Muscel, 

Primăria și Consiliul Local 

Bughea de Sus, Primăria și 

Consiliul Local Lerești, 

Primăria și Consiliul Local 

Nucșoara, Primăria și 

Consiliul Local Rucăr, 

Primăria și Consiliul Local 

Valea Mare-Pravăț, 

Primăria și Consiliul Local 

Zărnești 

Administrație 2 Neutru 2 

22 Direcția Agricolă 

Județeană Argeș, Direcția 

Agricolă Județeană Brașov 

Agricultură 3 + 3 

23 Direcția Sanitar Veterinară 

și pentru Siguranța 

Alimentelor Argeș, 

Direcția Sanitar Veterinară 

și pentru Siguranța 

Alimentelor Brașov 

Domeniul sanitar-

veterinar și pentru 

siguranța alimentelor 
3 + 3 

24 Garda Forestieră Argeș, 

Garda Forestieră Brașov 

Silvicultură 
3 + 3 

25 Inspectoratul de Jandarmi 

Județean Argeș, 

Inspectoratul de Jandarmi 

Județean Brașov 

Ordine publică 3 + 3 

26 Serviciul Public Salvamont Salvare montană 3 + 3 
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Argeș 

27 Agenția pentru Plăți și 

Intervenții în Agricultură 

Argeș, Agenția pentru Plăți 

și Intervenții în Agricultură 

Btașov 

Implementarea 

măsurilor de sprijin 

finanțate din Fondul 

European pentru 

Garantare în 

Agricultură 

3 + 3 

28 Instituția Prefectului 

Județului Argeș, Instituția 

Prefectului Județului 

Brașov 

Aplicarea legii și 

realizarea politicilor 

Guvernului la nivelul 

județului 

2 + 2 

29 

Oficiul pentru Cadastru si 

Publicitate Imobiliară 

Argeș, Oficiul pentru 

Cadastru si Publicitate 

Imobiliară Brașov 

administrare unica cele 

doua componente ale 

sistemului de 

inregistrare a 

proprietatii, respectiv: 

cadastrul si cartea 

funciara 

3 + 3 

30 Asociația Grupul de 

Acțiune Locală Muscel 
Dezvoltare locală 3 + 3 

31 

Populația locală din ariile 

naturală protejată și din 

imediata vecinătate 

Modul în care aria 

influențează utilizarea/ 

exploatarea 

proprietăților pe care le 

deține. 

2 - 2 

32 

Reprezentanți mass media 

Prezentarea către 

public a problemelor 

legate de aria protejată 

2 + 2 

33 

Biserici, grupuri religioase 

Prezentarea către 

public a problemelor 

legate de aria protejată 

2 

+ 

2 

34 S.C. Hidroelectrica S.A - Producerea și 3 + 3 
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Argeș transportul energiei 

elctrice 

35 
Administratori/proprietari 

MHC, societăți private 

Producerea și 

transportul energiei 

elctrice 

   

36 Transelectrica S.A 

Compania Națională de 

Transport al Energiei 

Electrice 

Producerea și 

transportul energiei 

elctrice 
2 + 3 

37 

Administratori Pensiuni 

Condițiile asociate 

statutului de sit Natura 

2000, ce influențează 

modul în care își 

desfășoară activitățile. 

2 + 3 

38 
Direcția Silvică Argeș 

Administrare fond 

forestier 
3 + 3 

39 Asociația Ocolului Silvic 

Carpathia 

Administrare fond 

forestier 
3 + 3 

40 Ocolului Silvic Privat 

Păpușa Rucăr 

Administrare fond 

forestier 
3 + 2 

41 Obștea Moșnenilor Negru 

Vodă 

Administrare fond 

forestier 
3 + 2 

42 Obștea Moșnenilor 

Rucăreni-Dâmbovicioreni 

Administrare fond 

forestier 
3 + 2 

43 Asociația de Vânătoare 

Piatra Craiului Făgăraș 

Conservation 

Administrarea fondului 

piscicol și cinegetic 3 + 2 

44 Asociația Județeana a 

Vânătorilor și Pescarilor 

Sportivi Argeș 

Administrarea fondului 

piscicol și cinegetic 3 + 2 

45 Unitățile de învățământ din 

zona sitului ROSCI0381 
Educație 3 + 3 
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Râul Târgului - Argeșel – 

Râușor: Albeștii de 

Muscel, Bughea de Sus, 

Lerești, Nucșoara, Rucăr, 

Valea Mare-Pravăț, 

Zărnești 

46 Administratorii și custozii 

ariilor naturale protejate 

învecinate 

Administrare arii 

protejate 3 + 3 

47 Asociația Montană Carpați Dezvoltare locală 3 + 3 

48 Universitatea din Pitești Educație și cercetare 3 + 3 

49 Muzeul Județean Argeș Educație și cercetare 3 + 3 

50 Institutul Național de 

Cercetare-Dezvoltare în 

Silvicultură 

"Marin Drăcea" 

Cercetare 

3 + 3 

 

Notă: Cunoștințele sunt apreciate pe o scală de la 1 la 3, unde 1 înseamnă cunoștințe puține, 

2 cunoștințe moderate și 3 cunoștințe avansate. Atitudinea este de asemenea. apreciată pe o scală 

cuprinzând atitudini favorabile (+), neutre sau negative (-). Calitatea practicilor este apreciată pe o 

scală de la 1 la 3, unde 1 înseamnă practici neadecvate, 2 practici bune și 3 practici foarte bune.  

 

Tabel 48 Analiza factorilor interesați II 

Instituții, 

organizații, grupuri 

de interese pe 

categorii stabilite pe 

baza rolului și/sau a 

interesului în ariile 

natural protejate 

Natura relației dintre 

părțile interesate și 

aria protejată 

Aspecte 

pozitive și 

oportunități 

de cooperare și 

colaborare 

Aspecte 

care 

necesită 

atenție; 

amenințări 

și probleme 

Importa

nță 

Autorități de mediu, de reglementare și control activități 

Ministerul Mediului Implementarea Interes Modificarea Mare 
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politicilor de mediu la 

nivel național. 

pentru 

implement

area de 

proiecte de 

protecția 

mediului 

legislației 

privind 

acordarea 

custodiilor 

pentru ariile 

naturale 

protejate. 

Ministerul Apelor și 

Pădurilor 

Responsabil pentru 

pentru planificarea 

strategică, 

managementul fondului 

forestier și cinegetic, 

gospodărirea apelor, 

hidrologie, 

hidrogeologie, protecția, 

conservarea și refacerea 

capitalului natural din 

domeniul apelor și 

pădurilor. 

Interes 

pentru 

implement

area de 

proiecte de 

protecția 

mediului, 

apelor și 

pădurilor 

 Mare 

Agenția Națională 

pentru Arii Naturale 

Protejate 

Autoritate de mediu, rol 

de control și 

reglementare 

Interes 

pentru 

intervenții 

de 

protecția 

mediului 

Modificarea 

legislației 

privind 

acordarea 

custodiilor 

pentru ariile 

naturale 

protejate 

Mare 

Ministerul 

Agriculturii 

Responsabil cu aplicarea 

strategiei și programului 

de guvernare, cu rol 

înelaborarea și 

implementarea 

  Mare 
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strategiilor naționale 

sectoriale în domeniile 

agriculturii și producției 

alimentare, dezvoltării 

rurale, îmbunătățirilor 

funciare, 

precum și în domeniile 

conexe: cercetare 

științifică de 

specialitate, conservarea 

și managementul durabil 

al solurilor și al 

resurselor genetice 

vegetale și animale. 

Ministerul Fondurilor 

Europene 

Executiv – gestionarea și 

controlul elementelor 

structurale și fondurilor 

europene structurale. 

  Mare 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale 

Executiv – dezvoltare 

regională, coeziune și 

dezvoltare teritorială,  

disciplina în construcții, 

amenajarea teritoriului, 

urbanism și arhitectură, 

reformă și reorganizare 

administrativ-teritorială, 

dezvoltarea serviciilor 

comunitare de utilități 

publice și altele 

asemenea. 

  Mare 

Administrația 

Bazinală de Apă 

Managementul 

resurselor de apă 
  Medie 
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Argeș – Vedea 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Argeș, Agenția 

pentru Protecția 

Mediului Brașov 

Autoritate de mediu, rol 

de control și 

reglementare 

Interes 

pentru 

intervenții 

de 

protecția 

mediului 

Modificarea 

legislației 

privind 

acordarea 

custodiilor 

pentru ariile 

naturale 

protejate 

Mare 

Garda Națională de 

Mediu – 

Comisariatul 

Județean Argeș,  

Comisariatul 

Județean Brașov 

Control 

Interes 

pentru 

intervenții 

de 

protecția 

mediului 

 Mare 

Direcția Agricolă 

Județeană Argeș, 

Direcția Agricolă 

Județeană Brașov 

Autoritatea în domeniul 

agriculturii 
  Mare 

Direcția Sanitar 

Veterinară și pentru 

Siguranța 

Alimentelor Argeș, 

Direcția Sanitar 

Veterinară și pentru 

Siguranța 

Alimentelor Brașov 

local executiv  

 

Medie 

Garda Forestieră 

Argeș, Garda 

Forestieră Brașov 

local executiv  

 

Medie 

Inspectoratul de 

Jandarmi Județean 
Control   Mică 
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Argeș,  Inspectoratul 

de Jandarmi Județean 

Brașov 

Serviciul Public 

Salvamont Argeș 
local executiv  

 
Medie 

Acordarea și controlul plăților pe suprafață 

Agenția pentru Plăți 

și Intervenții în 

Agricultură Argeș 

local executiv 

  Mare 

Autorități ale administrației publice locale 

Consiliul Județean 

Argeș, Consiliul 

Județean Brașov 

Elaborarea de strategii 

județene de protecția 

mediului și promovarea 

turismului 

Strategia 

județeană 

de 

promovare 

turistică 

 Medie 

Instituția Prefectului 

Județului Argeș, 

Instituția Prefectului 

Județului Brașov 

Este reprezentantul 

Guvernului pe plan local 

și asigură realizarea 

intereselor naționale, 

aplicarea și respectarea 

Constituției, a legilor, a 

hotărârilor și 

ordonanțelor 

Guvernului, a celorlalte 

acte normative, precum 

și a ordinii publice. 

 

 

Medie 

Oficiul pentru 

Cadastru si 

Publicitate Imobiliară 

Argeș, Oficiul pentru 

Cadastru si 

Publicitate Imobiliară 

Evidența limitelor ariilor 

naturale protejate 
 

 

Medie 
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Brașov 

Primăria și Consiliul 

Local Albeștii de 

Muscel, Primăria și 

Consiliul Local 

Bughea de Sus, 

Primăria și Consiliul 

Local Lerești, 

Primăria și Consiliul 

Local Nucșoara, 

Primăria și Consiliul 

Local Rucăr, 

Primăria și Consiliul 

Local Valea Mare-

Pravăț, Primăria și 

Consiliul Local 

Zărnești 

Proprietar de teren, rol în 

planificare teritorială și 

strategică 

 

 

Mare 

Comunități și grupuri de interese locale și regionale 

Ocolului Silvic Privat 

Păpușa Rucăr, Obștea 

Moșnenilor Negru 

Vodă, Obștea 

Moșnenilor 

Rucăreni-

Dâmbovicioreni, 

Obștea Moșnenilor 

Nămăiești, Asociația 

Proprietarilor Lerești, 

Obștea Moșnenilor 

Slăniceni, Carpathia 

(Sănătate și Natura 

SRL, SC Almimax 

Proprietari de terenuri, 

gestionari și/sau 

utilizatori de resurse 

naturale 

 

 Mare 
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SRL, Fundația 

Conservation 

Carpathia) 

Asociația Grupul de 

Acțiune Locală 

Muscel 

Implementarea 

strategiei și a planului de 

dezvoltare locală 

 

 Mare 

Populația locală din 

ariile naturală 

protejată și din 

imediata vecinătate 

Proprietari de terenuri, 

gestionari și/sau 

utilizatori de resurse 

naturale 

 

 Mare 

Reprezentanți mass 

media 

Informare și 

conștientizare publică 
 

 
Medie 

Biserici, grupuri 

religioase 
Conștientizare publică  

 
Medie 

Administrare infrastructură 

S.C. Hidroelectrica 

S.A – Argeș 
Administrator  

 
Medie 

Administratori/propri

etari MHC, societăți 

private 

Administrator  

 

Mare 

Transelectrica S.A 

Compania Națională 

de Transport al 

Energiei Electrice 

Întreținere și dezvoltare 

infrastructură electrică 
 

 

Medie 

Administratori 

Pensiuni 

Promovarea activităților 

ecoturistice 
 

 
Ridicată 

Administratori și proprietari de fond forestier 

Obștea.......     

     

Direcția Silvică 

Argeș 

Administrativ/Impleme

ntarea amenajamentelor 

silvice 

 

 Mare 
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Asociația Ocolului 

Silvic Carpathia 

Administrativ/Impleme

ntarea amenajamentelor 

silvice 

 

 Mare 

Ocolului Silvic Privat 

Păpușa Rucăr 

Administrativ/Impleme

ntarea amenajamentelor 

silvice 

 

 Mare 

     

     

     

Administratori și proprietari de terenuri neforestiere 

Obștea Moșnenilor 

Negru Vodă 
Administratori terenuri  

 Mare 

Obștea Moșnenilor 

Rucăreni 
Administratori terenuri  

 Mare 

Administratori fond cinegetic 

Asociația de 

Vânătoare Piatra 

Craiului Făgăraș 

Conservation 

Gestionarea fondurilor 

de vânătoare și 

managementul faunei de 

interes cinegetic 

 

 Mare 

Asociația Județeana a 

Vânătorilor și 

Pescarilor Sportivi 

Argeș 

Gestionarea fondurilor 

de vânătoare și 

managementul faunei de 

interes cinegetic 

 

 Mare 

Direcția Silvică 

Argeș 

Gestionarea fondurilor 

de vânătoare și 

managementul faunei de 

interes cinegetic 

 

 Mare 

Educație 

Unitățile de 

învățământ din zona 

sitului ROSCI0381 

Râul Târgului - 

Educație 

Interes 

pentru 

educație 

ecologică 

Disponibilita

te de 

susținere a 

campaniilor 

Mare 
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Argeșel – Râușor: 

Albeștii de Muscel, 

Bughea de Sus, 

Lerești, Nucșoara, 

Rucăr, Valea Mare-

Pravăț, Zărnești 

de informare 

și educare a 

populației 

Consultare 

Administratorii și 

custozii ariilor 

naturale protejate 

învecinate 

Consultativ/colaborare  

 

Ridicată 

Organizații neguvernamentale 

Asociația Montană 

Carpați 

Educatie turistică, 

societate civilă 
 

 
Medie 

Universități și alte centre de cercetare 

Universitatea din 

Pitești 
educație/ cercetare   Medie 

Muzeul Județean 

Argeș 
educație/ cercetare   Medie 

Institutul Național de 

Cercetare-Dezvoltare 

în Silvicultură  

"Marin Drăcea" 

Cercetare, proiectare   Ridicată 

 

4.2. Utilizarea terenului  

 

Modurile principale de utilizare a terenurilor în suprafețele de fond forestier și pajiști alpine 

sunt managementul silvic și respectiv gospodărirea pastorală. 

În situl de importanță comunitară ROSCI0381 Râul Târgului-Argeșel-Râușor sunt incluse 

suprafețe de fond forestier administrate de doua ocoale silvice: Ocolul Silvic Câmpulung și Ocolul 

Silvic Rucăr. 

În cuprinsul ROSCI0381 Râul Târgului-Argeșel-Râușor se găsesc pășuni subalpine pe care 
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se desfășoară activități de pășunat și pășuni cu tufărișuri. 

 

 

 

Tabel 49 Lista tipurilor de utilizări ale terenului 

Nr. 
Clasă 

CLC* 
Suprafață totală ocupată [ha] Ponderea din suprafața sitului [%] 

1.  231 184,95 1,40 

2.  242 255,05 1,94 

3.  243 193.03 1,47 

4.  311 2741,73 20,81 

5.  312 4003,04 30,38 

6.  313 3414,33 25,91 

7.  321 1374,24 10,43 

8.  322 299,98 2,28 

9.  324 530,42 4,03 

10.  512 179,14 1,36 

* - Clase ”Corine Land Cover” conform nomenclatorului. 

Harta utilizării terenului este inclusă în Anexa nr. 3.12. la Planul de Management. 

 

Caracterizarea utilizării terenurilor 

În raport cu clasificarea Corine Land Cover (CLC) 2018, caracterizăm mai jos ponderea 

modurilor de utilizăre a terenului: 30,38% păduri de conifere (312), 25,91% păduri mixte (313), 

20,81% păduri de foioase (311), 10,43% pajiști naturale (321), 4,03% zone de tranziție cu arbuși 

(324), 2,28% vegetație subalpină (322), 1,94% zone de culturi complexe (242), 1,47% terenuri 

predominant agricole în amestec cu vegetație naturală (243), 1,40 % pășuni secundare (231) și 1,36% 

acumulări de apă (512). 

 

4.3. Situația juridică a terenurilor 

 

Tabel 50 Situația juridică a terenurilor aflate în interiorul ariei naturale protejate 

Domeniu Procent din 



143 
 
 

suprafața ANP [%] 

Domeniul Public 

Domeniul public al statului (DS)  17 

Domeniul privat al statului (DPS)  - 

Domeniul public al unităților administrativ-

teritoriale (DAT)  

1,26 

Domeniul privat al unităților administrativ-

teritoriale (DPT) 

- 

Total domeniul public (DP) 18,26 

Proprietate 

Privată 

proprietatea privată a persoanelor fizice (PF)  34,35 

proprietatea privată a persoanelor juridice (PJ) 47,38 

Total proprietate privată (PP) 81,74 

Proprietate 

necunoscută 

Total procent pentru care nu se cunoaște încadrarea 

în domeniul public sau privat  (XX) 

- 

 

Harta juridică a terenului este inclusă în Anexa nr. 3.13. la Planul de Management. 

 

Caracterizarea situației juridice a terenurilor 

Situația juridică a terenurilor este reprezentată de 81,74% în proprietate privată a persoanelor 

fizice (34,35%) și juridice (47,38%) și restul suprafeței de 18,26% aflându-se în domeniul public al 

statului (17%) și al unităților-administrativ-teritoriale (1,26%). 

 

4.4. Administratori, gestionari și utilizatori 

 

Tabel 51 Informații privind administratorii/gestionarii 

Nr. Administrator /Gestionar 
Perioada 

Adm/Gest 

Suprafață 

totală [ha] 
Detalii 

1.  Persoane fizice sau juridice - 4177,48  

2.  O.S. Carpathia - 3207,86  

3.  O.S. Păpușa Rucăr - 2954,19  

4.  O.S. Câmpulung - 2354,57  

5.  ABA Argeș-Vedea - 211,84  

6.  Primăria Albeștii de Muscel - 165,07  
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7.  MAI - 45,31  

8.  Primăria com. Rucăr - 43,77  

9.  Direcția Drumuri Județene AG - 14,98  

10.  RPLP Zărnești - 0,83  

 

Tabel 51.1 Informații privind proprietarii 

Nr. Administrator /Gestionar 
Suprafață 

[ha] 

1 

Carpathia (Sănătate și Natura SRL, SC Almimax SRL, 

Fundația Conservation Carpathia) 3309,17 

2 Statul Român 2228,86 

3 Proprietari necunoscuți 2103,27 

4 Obștea Moșnenilor Rucăreni Dâmbovicioreni 1290,77 

6 Obștea Moșnenilor Nămăiești 901,54 

7 Vișoianu Gina 741,61 

8 Negulici Anton 608,95 

9 Obștea Moșnenilor Slăniceni 544,89 

11 Most. Iancu Gh. Pr. Anastase 376,38 

12 Asociația Proprietarilor Lerești 260,61 

13 Stănescu-Popeia 225,79 

14 Obștea Moșnenilor Câmpulung 196,14 

16 Comuna Albeștii de Muscel 165,07 

17 Most. Catana Petre 56,17 

18 Stephan 50,00 

19 Ionescu Maria 37,01 

20 Most. Dutescu Gh. Gheorghe 33,79 

21 Stănescu Alin-Christian 21,04 

22 Georgescu Cornelia Cecilia 7,76 

23 Catana Vasile 7,19 

24 Negulici Edmond 2,60 

25 Most. I.N.L. Dumitrescu 2,34 

26 Manu Pavel, Manu Carmen, Manu Mihai 2,20 
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Harta cu proprietarii de terenuri este inclusă în Anexa nr. 3.13. la Planul de Management. 

 

4.5. Infrastructură și construcții 

 

Harta infrastructurii rutiere și căilor ferate este inclusă în Anexa nr. 3.14. la Planul de 

Management. 

Harta privind perimetrul construit al localităților este inclusă în Anexa nr. 3.15. la Planul de 

Management. 

Harta construcțiilor este inclusă în Anexa nr. 3.16. la Planul de Management. 

 

Descrierea infrastructurii și construcțiilor 

Nu există infrastructură rutieră de interes național în perimetrul sitului Natura 2000 

ROSCI0381 Râul Târgului-Argeșel-Râușor. Există o serie de drumuri forestiere și drumuri de interes 

local al autorităților publice locale. 

Barajul Râușor se află situat pe Râul Târgului, la o distanță de 7,5 km de satul Lerești.  Barajul, 

construit în 1985, are ca scop alimentarea cu apă, producerea de energie electrică și apărare împotriva 

inundațiilor. Are înălțimea de 118 m, lungimea de 386 m și lățimea coronamentului de 10 m. 

Acumularea Râusor cu o suprafață de 154.2 ha, o lungime de 5,5 km o adâncime maximă de 118 m 

și un volum la NNR de 52,4 mil. m3; barajul este din anrocamente, cu nucleu de argilă.  

ROSCI0381 Râul Târgului-Argeșel-Râușor conține suprafețe de perimetru construit al 

localităților în interior, în suprafață de circa 80 de hectare din care doar o parte, respectiv zona 

construită de pe surafața administrativă a comunei Rucăr sat Sătic este constituită ca intravilan.  

Zonele construite necuprinse în intravilan se află în pe Valea Râușorului Măra (Rucăr) și în 

zona Voina (Lerești). 

Comuna Rucăr se gaseste in județul Argeș, intr-o frumoasa depresiune carpatica strabatuta de 

27 Cojocaru Haralambie, Cojocaru Petre 1,15 

28 Orasul Zărnești 0,83 

29 

Axintescu Mihai, Axintescu Gheorghe, Ungureanu 

Ion, etc. 0,50 

30 Bucurenci Emilia, Matei Ion,Tanasescu Speranta 0,27 
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DN 73 dintre Câmpulung (24 km) si Bran (33 km) - Brasov (61 km), la o altitudine de 630 m 

Infrastructura rutiera si feroviara 

DN73D Câmpulung-Mioveni trece prin Comuna Valea Mare-Pravăț  

DN72A Câmpulung-Târgoviște trece prin Comuna Valea Mare-Pravăț 

Comuna Valea Mare Pravăț dispune totuși de calea ferată care leagă Combinatul HOLCIM de 

orașul Câmpulung și mai departe via Golești, dar actualmente ea servește exclusiv pentru transportul 

de marfă. 

 

 

Tabel 52 Tipuri de construcții din interiorul ariei protejate 

Nr. Județ Localitate Tip construcție Număr total 

1 Argeș Albeștii de Muscel prag de beton pe cursul apei 32 

2 Argeș Lerești prag de beton pe cursul apei 16 

3 Argeș Lerești baraj lac de acumulare 1 

4 Argeș Lerești clădire rezidențială 19 

5 Argeș Lerești clădire poligon MAI 5 

6 Argeș Lerești alte clădiri 8 

7 Argeș Rucăr clădire rezidențială 120 

8 Argeș Rucăr teren sport 1 

9 Argeș Rucăr alte clădiri 92 

 

Detalierea informațiilor privind numărul total de locuințe din zona ariei naturale protejate 

este detaliată în următoarele două tabele, după cum urmează: 

 

Tabel 53 Locuințe existente în anul 2016, grupate pe localități 

Nr. Județ Localitate 
An de referință 

2010 

An de analizat 

2016 

1 Argeș Albeștii de Muscel 1044 769 

2 Argeș Bughea de sus 715 1219 

3 Argeș Lerești 2006 1984 

4 Argeș Nucșoara 948 914 

5 Argeș Rucăr 2581 2660 
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6 Argeș Valea Mare-Pravăț 1459 1545 

7 Brașov Zărnești 8449 9072 

Total 17202 18163 

 

Ultimele date oficiale, disponibile, cu privire la locuințele existente dateaza din anul 2016.  

La sfârșitul anului 2016, numărul locuințor existente înregistrează o creștere cu 5,59% în arealul 

studiat, cea mai mare creștere fiind cu peste două treimi în localitatea Bughea de Sus, iar cea mai 

mare scădere cu 26,34% în localitatea Albeștii de Muscel. 

Tabel 54 Autorizații de construire eliberate pentru clădiri pe categorii de construcții, județe și 

localități și cereri de avize/acorduri de mediu 

Categorii de construcții Județ Localitate 

An de 

referință 

An de 

analizat 

2014 2018 

Anexe gospodărie Argeș Rucăr 1 0 

Locuință Argeș Rucăr 1 1 

Pensiune Argeș Rucăr 0 2 

Platformă gunoi Argeș Rucăr 0 1 

Fosă septică Argeș Rucăr 0 1 

Saivan Argeș 
Valea Mare-

Pravăț  0 1 

Lucrări împotriva inundațiilor Argeș Dragoslavele 1 0 

 

Notă: informațiile sunt preluate după baza de date a Fundației Conservation Carpathia, 

administratorul ariei protejate pâna în anul 2018. 

 

4.6. Patrimoniu cultural 

 

Descrierea bunurilor culturale clasate în patrimoniul cultural 

Pe teritoriul ariei protejate nu există obiective ale patrimoniului construit. 

Tradițiile locale legate de păstorit, utilizarea resurselor naturale fac parte din patrimoniului 

cultural intangibil al ariei protejate. 

Având în vedere ca orașul Câmpulung Muscel se află la mică distanță de sit, acesta este foarte 
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bogat în obiective și merită menționat. In municipiu se gasesc mai multe monumente. 

Muzeul orășenesc gazduieste colectii de arta populara, opere de artă valoroase, multe din ele 

imagini ale peisajelor muscelene, cu o dublă valoare, artistică și documentară, sau realizări ale unor 

artiști originari din Câmpulung. 

Muzeul de etnografie și artă populară este găzduit de una dintre cele mai vechi case din oraș, 

construită în 1735, monument de arhitectură veche românească. Unelte lucrate meșteșugit în lemn 

sau fier, folosite de țăranii musceleni în decursul vremi, indică principalele lor îndeletniciri: 

păstoritul, culesul, vânătoarea, pescuitul, agricultura, cultura, prelucrarea lemnului și a pietrii de 

Albești, olăria, fierăria și altele asemenea. Casa are urmatoarea structura: o bucătărie țărănească; casa 

mică sau camera de lucru, semănată cu obiecte de tors și țesut, și, alături, casa mare sau casa de 

oaspeți, amândouă având pereții îmbrăcați cu scoare în vărgi, chilimuri și zavestre în romburi, 

meșterit colorate, cu ștergare la ferestre, paturi largi acoperite cu poclade mițoase, refac un întreg 

tablou de viață. La etaj sunt obiecte de ceramică musceleană, lucrate la Costești, Băilești și Poienița, 

amintesc de arta olarilor câmpulungeni de altădată. De asemenea., aici se afla o colectie de costume 

populare muscelene.  

Muzeul de istorie și artă plastică se afla în fosta clădire a Consiliului Popular al orașului, 

construcție cu linii arhitecturale caracteristice perioadei anilor 1930-1940, având un frumos hol 

central, cu cupolă de sticlă, scară și balustrade artistic sculptate. Aici sunt adapostite obiecte de piatră 

(ciocane, topoare), unelte de os realizate cu milenii în urmă, obiecte găsite la castrul Jidava, de lângă 

Schitul Golești (unelte, vase cu mozaic, arme, monede romane, ceramică romană cu elemente dacice, 

provenind din secolul al IV-lea e.n). Aici se gaseste si în limba română a lui Neacșu Lupu, judele 

Câmpulungului, către Hans Benker din Brașov (facsimil). Colecția de artă plastică a muzeului 

câmpulungean este valoroasă atât prin varietatea artiștilor reprezentați, cât și prin numeroasele 

imagini inspirate de oamenii și priveliștile muscelene.  

Monumentul lui Negru Vodă. În fața bibliotecii orășenești, într-un mic scuar, se afla bustul 

legendarului Negru Vodă, operă a sculptorului Dimitrie D. Mirea, ridicat în 1910, ca omagiu al 

câmpulungenilor strămoșului lor. Având coroana pe cap, cu barba ninsă de vreme, acela care, cu 

nume de legendă, simbolizează pe întemeietorul primului stat independent, rămâne să străjuiască 

peste veacuri dezvoltarea bătrânei capitale a Țării Românești, chemată azi la o nouă viață, la noi 

realizări, demne de tradiția străbună. 

Bulevardul “Pardon”. Vechiul bulevard al Câmpulungului s-a amenajat pe fosta albie a unui 

iaz care a fost deviat în Râul Târgului în jurul anilor 1880. S-a numit multă vreme Bulevardul 

„Pardon” pentru că era așa mare aglomerație, că desele ciocniri între trecători duceau inevitabil la 
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scuzele exprimate la tot pasul prin expresia „Pardon!”. 

Biserica Flămânda, este un alt obiectiv important al orașului. 

Gradina publica „Merci”. In prezent, aici sunt amenajate atat spatii de joaca pentru copii, cat 

si mese pentru campionate de table si sah. S-a numit multa vreme Gradina Publica „Merci” deoarece 

la serbarile organizate in serile de vara, domnisoarele asupra carora cavalerii aruncau confetti ca gest 

de apreciere, repetau gratios: „merci”, „merci”. 

În comuna Albeștii de Muscel se află trei cruci de piatră vechi, clasificate ca monumente 

istorice memoriale sau funerare de interes național. Cea de lângă casa lui Bizon Gheorghe (nr. 130) 

din Albești datează din 1722; cea de pe islaz, aflată la 1 km nord-vest de Cândești, datează din 1724; 

iar crucea de hotar din fața casei lui Ion Izbășoiu (nr. 8) din Albești datează din 1661. 

În rest, alte două obiective din comună sunt incluse în lista monumentelor istorice din județul 

Argeș ca monumente de interes local. Unul este clasificat ca monument de arhitectură, biserica 

„Adormirea Maicii Domnului” (1877) din Albești; și o altă cruce de piatră, datând din 1820, aflată 

deasupra carierei de piatră, în fața casei Izbășoiu Otilia (nr. 440) din același sat — și ea este clasificată 

ca monument memorial sau funerar. 

In satul Scarisoara, din comuna Rucăr, se afla urmele unui castru roman păzit de cohorta a 

II-a „Flavia Besorum” din Moesia Inferioară. 

Comuna Lerești constituie punctul de plecare spre numeroase obiective de un interes turistic 

deosebit cum ar fi: Castrul Roman Jidava - la sud; Mânăstirea Negru-Vodă Cîmpulung - la sud; 

Mausoleul de la Mateiaș-Valea Mare Pravăț - la est; Mânăstirea Ciocanu  din Bughea de Jos - la sud-

vest; Băile termale din Complexul Măgura din Bughea de Jos - la vest; Cabana Voina - la nord; 

Vârful Iezer - la nord. 

Comuna Valea Mare Pravăț, cuprinde de asemenea., multe obiective de interes.   

Mănăstirea Nămăiești este situată în satul Nămăiești, comuna Valea Mare Pravăț, județul 

Argeș, fiind cel mai vechi schit ruprestu. 

Alte obiective importante sunt: mormântul pictorului Ioan Negulici și casa memorială George 

Topârceanu din Nămăiești,  

Biserica ortodoxă de mir „Sfântul Nicolae” Nămăești a fost construită în anul 1785 și sfințită 

în 1789. Este ctitorită de boierii Nicolae și Stanca Rudeanu.  

Mausoleul Eroilor din comuna Valea Mare-Pravăț, cunoscut și sub numele de Mausoleul de 

la Mateiaș, este un monument dedicat eroilor din Războiul de Întregire Națională dintre anii 1916 -

1918. 
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4.7. Obiective turistice 

 

Harta obiectivelor turistice și punctelor de belvedere este inclusă în Anexa nr. 3.17. la Planul 

de Management. 

 

Descrierea obiectivelor turistice 

Obiectivul turistic principal în zona ROSCI0381 Râul Târgului-Argeșel-Râușor este 

reprezentat de aria protejată în sine.  

În localitățile învecinate, există numeroase obiective turistice, câteva dintre ele fiind 

prezentate în cele ce urmează. 

Câmpulung Muscel 

Castrul Roman Jidava (Jidova). Anul 106, anul cuceririi Daciei de către romani, a deschis o 

perioadă distinctă în istoria noastră și implicit a acestei zone. Fiind o provincie de graniță a Imperiului 

Roman, Dacia avea un important rol de apărare împotriva atacurilor barbare, aceasta presupunând 

construirea unor linii de fortificație punctate de existența unor castre de pământ sau piatră. Prin 

mijlocul actualului județ Argeș trecea una din liniile de fortificație menite să apere granița provinciei 

romane Dacia - Limes Transalutanus - de-a lungul căreia se înșiruiau o serie de castre militare.  

Ansamblul bisericii catolice Sfântul Iacob (Bărăția), este un alt obiectiv turistic important. 

Mânăstirea Câmpulung, cunoscută acum sub numele de Mânăstirea „Negru - Vodă”, a fost 

reconstruită de Matei Basarab pe locul unde s-a aflat reședința primilor domni ai Țării Românești. 

Din anul 1330, după victoria de la Posada împotriva regelui Ungariei, Carol Robert de Anjou, 

la Câmpulung își stabilește reședința de scaun Basarab I, primul domnitor al statului român feudal 

independent al Țării Românești.  

Biserica Domnească are ca cel mai vechi hram Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil.Ulterior i 

s-a adăugat și hramul Sf. Nicolae și hramul Sf. noastre Cuvioasa Parascheva de la Iași, care astăzi 

este cel mai cunoscut. Este situată în vechiul centru al orașului, în dreapta Râului Târgului, inițial 

ctitorie domnească, de aici și numele de biserică Domnească, zidită în 1567 de către doamna Chiajna, 

văduva lui Mircea Ciobanu, cu ajutorul fiului ei Petru cel Tânăr.  

Muzeul de etnografie și artă populară este găzduit de una dintre cele mai vechi case din oraș, 

construită în 1735, monument de arhitectură veche românească. Unelte lucrate meșteșugit în lemn 

sau fier, folosite de țăranii musceleni în decursul vremi, indică principalele lor îndeletniciri: 

păstoritul, culesul, vânătoarea, pescuitul, agricultura, cultura, prelucrarea lemnului și a pietrii de 

Albești, olăria, fierăria și altele asemenea. Casa are urmatoarea structura: o bucătărie țărănească; casa 
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mică sau camera de lucru, semănată cu obiecte de tors și țesut, și, alături, casa mare sau casa de 

oaspeți, amândouă având pereții îmbrăcați cu scoare în vărgi, chilimuri și zavestre în romburi, 

meșterit colorate, cu ștergare la ferestre, paturi largi acoperite cu poclade mițoase, refac un întreg 

tablou de viață. La etaj sunt obiecte de ceramică musceleană, lucrate la Costești, Băilești și Poienița, 

amintesc de arta olarilor câmpulungeni de altădată. De asemenea., aici se afla o colectie de costume 

populare muscelene.  

Muzeul de istorie și artă plastică se afla în fosta clădire a Consiliului Popular al orașului, 

construcție cu linii arhitecturale caracteristice perioadei anilor 1930-1940, având un frumos hol 

central, cu cupolă de sticlă, scară și balustrade artistic sculptate. Aici sunt adapostite obiecte de piatră 

― ciocane, topoare ― unelte de os realizate cu milenii în urmă, obiecte găsite la castrul Jidava, de 

lângă Schitul Golești (unelte, vase cu mozaic, arme, monede romane, ceramică romană cu elemente 

dacice, provenind din secolul al IV-lea e.n). Aici se gaseste si în limba română a lui Neacșu Lupu, 

judele Câmpulungului, către Hans Benker din Brașov (facsimil). Colecția de artă plastică a muzeului 

câmpulungean este valoroasă atât prin varietatea artiștilor reprezentați, cât și prin numeroasele 

imagini inspirate de oamenii și priveliștile muscelene.  

Casa memorială „George Topîrceanu”. Este casa in care  poetul a trăit o bună parte din viață 

și a întemeiat o familie. Este o construcție tipic musceleană, cu demisol, etaj și pridvor la fațadă, cum 

se văd multe case la munte. 

Muzeul ocupă etajul - un hol și două camere, unde se află o abundență de exponate originale, 

copii și facsimile.  

Mânăstirea Cetățuia Cunoscută cu denumirea de “Schitul Cetățuia Negru-Vodă”, mânăstirea, 

foarte veche, este construită în vârful unei creste stâncoase, la o altitudine de 881 de metri, pe malul 

stâng al râului Dâmbovița În tradiția locului se spune că pe culmea abruptă de piatră, ce se înalță 

între râul Dâmbovița și părăul Cetățuia ar fi existat o cetate de rezistență de pe vremea ocupației 

romane. Cetatea ar fi fost loc de refugiu pentru legendarul domn al Țării Românești, Negru-Vodă, 

care avea aici și o peșteră de taină, numită până astăzi “Peștera lui Negru-Vodă”.  

Mânăstirea Nămăești. Aflată la 5 km nord-est de Câmpulung, biserica este săpată în stâncă 

la altitudinea de 765 metri. Face parte dintr-o zonă cu străvechi vestigii istorice și este datată din 

prima jumătate a secolului al XVI-leA Biserica are hramul „Intrarea în Biserica a Maicii Domnului” 

și „Izvorul Tămăduirii”. Tradiția asociază începuturile mănăstirii cu descoperirea în peșteră a icoanei 

făcătoare de minuni a Maicii Domnului, care se află în biserica mânăstirii și despre care se spune că 

ar fi fost pictată de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca. O cruce veche din 1601 este ridicată lângă 

turlă.  
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Monumentul Eroilor de la Mateiaș. Mausoleul Eroilor din comuna Valea Mare-Pravăț, 

județul Argeș, cunoscut și sub numele de Mausoleul de la Mateiaș, este dedicat eroilor din Războiul 

de Întregire Națională dintre anii 1916-1918. Este situat pe Drumul european E574 (DN 73), la 11 

km de Câmpulung spre Brașov, pe Dealul Mateiaș. 

Monumentul, format dintr-un mausoleu, un muzeu istorico-militar, un basorelief cu o cupă 

din piatră de Albești in care arde o flacără veșnică in amintirea soldaților care s-au jertfit, este înscris 

în „Lista monumentelor istorice”. 

Stațiunea balneoclimaterică Bughea de Sus. Este situată la 590 m altitudine, la poalele de 

sud-est ale munților Iezer și are activitate sezonieră. Factori balneari: ape minerale sulfuroase, 

clorurate, unele iodurate, sodice, hipotone. Facilitățile de aici sunt bază de tratament pentru 

următoarele afecțiuni: gastrice, biliare, respiratorii, forme de tuberculoză neevolutivă și emfizem 

pulmonar, afecțiuni reumatice (reumatismul Soklski Boullard, artrita infecțioasă secundară, 

poliartrita cronică evolutivă și spondilita, artroza, reumatismul extraarticular) 

Bulevardul „Pardon”. Vechiul bulevard al Câmpulungului s-a amenajat pe fosta albie a unui 

iaz care a fost deviat în Râul Târgului în jurul anilor 1880. S-a numit multă vreme Bulevardul 

„Pardon” pentru că era așa mare aglomerație, că desele ciocniri între trecători duceau inevitabil la 

scuzele exprimate la tot pasul prin expresia „Pardon!”. 

Biserica Flămânda, , este un alt obiectiv turistic important. 

Gradina publica „Merci”. In prezent, aici sunt amenajate atat spatii de joaca pentru copii, cat 

si mese pentru campionate de table si sah. S-a numit multa vreme Gradina Publica „Merci” deoarece 

la serbarile organizate in serile de vara, domnisoarele asupra carora cavalerii aruncau confetti ca gest 

de apreciere, repetau gratios: „merci”, „merci”. 

În comuna Valea Mare Pravăț este specific turismul de tranzit deoarece teritoriul comunei 

Valea Mare Pravăț face legatura cu importante zone turistice din țară. În comună se pot vizita: 

Mănăstirea rupresta Nămăiești, Cetățuia Nămăiești, Casa memorială George Topârceanu. În 

apropiere, la Câmpulung se află Mănăstirea „Negru Vodă”, aceasta datând din secolul IVX. Pe lângă 

obiectivele turistice enumerate mai sus, care se află pe teritoriul comunei, se regasesc și trei spații de 

cazare. 

Comuna Rucăr este foarte cunoscută pentru activitățle specifice agroturismului. 

Lerești. Lacul Țefeleica este situat in Masivul Iezer, aproape de Vârful Țefeleica (1620 m 

altitudine). Aparține bazinului hidrografic Râușor. Lacul se afla la obarșia râului Țefeleica.  

Lacul Lerești este un lac de acumulare aflat în Masivul Iezer – Păpușa și apartine bazinului 

hidrografic Râul Târgului, fiind situat la confluența Râului Târgului cu Râușor.  
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Lacul Râușor este un lac de acumulare pe Râul Târgului, județul Argeș ce are o suprafață 

totală de 1,9 km². Barajul Râușor este situat la o distanță de 7,5 km de satul Lerești. 

 

Tabel 55 Tipuri de obiective turistice 

Nr Județ Localitate Obiective turistice Tip obiectiv turistic Observații 

1 Argeș Albeștii de 

Muscel, 

Lerești, 

Valea Mare 

Pravăț, 

Rucăr 

ROSCI0381 Râul 

Târgului – Argeșel - 

Râușor 

Arie naturală protejată 

– sit Natura 2000 

 

2 Argeș Lerești Cabana Voina – 940 m 

alt. 

Cabană turistică Punct de tranzit 

important 

pentru multe 

trasee turistice: 

vf. Iezer (cruce 

albastră, punct 

albastru), vf. 

Bătrâna 

(triunghi roșu), 

vf. Păpușa 

(bandă roșie), 

Cojocaru 

(triunghi roșu), 

cab. Cuca, vf. 

Păpușa și cab. 

Plaiul Foii 

(bandă 

albastră).  

3 Argeș Lerești Lacul și barajul Râușor Lac de acumulare Barajul a fost 

ridicat în anul 

1985, are o 
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Nr Județ Localitate Obiective turistice Tip obiectiv turistic Observații 

înălțime de 118 

m și volumul 

lacului este de 

aprox. 68 mil. 

mc. 

4 Argeș Lerești Golul Alpin Iezerul Mic Punct de belvedere Alt. 2162 m 

5 Argeș Lerești Piscul Cătunului Punct de belvedere Alt. 2306,1 m 

6 Argeș Nucșoara Culmea Iezerul Mic Punct de belvedere Alt. 2401 m 

7 Argeș Albeștii de 

Muscel 

Golul de Munte Obârșia Punct de belvedere Alt. 2296,2 m 

8 Argeș Albeștii de 

Muscel 

Golul de Munte 

Portăreasa 

Punct de belvedere Alt. 2015,7 m 

9 Argeș Lerești Muntele Grădișteanu 

Sud 

Punct de belvedere Alt. 1831,5 m 

10 Argeș Rucăr Vf. Țefeleica Punct de belvedere Alt. 1709,6 m 

11 Argeș Valea Mare 

Pravăț, 

Rucăr 

Muntele Găinațul Mic Punct de belvedere Alt. 1839,8 m 

 

 

5. ACTIVITĂȚI CU POTENȚIAL IMPACT (PRESIUNI ȘI AMENINȚĂRI) ASUPRA 

ARIEI NATURALE PROTEJATE ȘI SPECIILOR ȘI HABITATELOR DE 

INTERES CONSERVATIV 

 

Identificarea activităților cu potențial impact (presiune sau amenințare) 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 urmărește eliminarea efectelor negative ale acestor activități 

cu potențial impact, în vederea micșorării, eliminării sau compensării acestor efecte și/sau interzicerii 

oricărei activități viitoare susceptibile de a afecta semnificativ aria naturală protejată. 

 Măsurile specifice/măsurile de management vor fi adaptate în funcție de intensitatea efectului 

activităților cu potențial impact asupra ariei naturale protejate. 
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 Metodologia de evaluare a activităților cu potențial impact a fost elaborată inițial pentru 

raportarea formularelor Natura 2000 către Comisia Europeană și 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 activităților cu potențial impact 

se face la nivel de sit Natura 2000. Această metodologie a fost adaptată pentru a fi aplicată și la 

nivelul fiecărei specii și tip de habitat dintr-o arie naturală protejată. Totodată metodologia de 

evaluare a activităților cu potențial impact, care a fost dezvoltată pentru raportarea formularelor 

standard Natura 2000, prevede raportarea atât a activităților cu impact negativ, cât și a celor cu impact 

pozitiv. Această metodologie a fost adaptată pentru elaborarea planului de management în sensul 

evaluării doar a activităților cu impact negativ. Activitățile cu impact pozitiv nu au fost incluse în 

evaluare, fiind luate în considerare ca măsuri de management.  

 Pentru siturile Natura 2000, informațiile cuprinse în formularul standard Natura 2000 asigură 

o bază de pornire pentru evaluarea impactului asupra ariei naturale protejate, însă acestea trebuie 

confirmate, îmbunătățite și actualizate. De asemenea în vederea stabilirii măsurilor specifice/ 

măsurilor de management, trebuie furnizate informații suplimentare privind indicarea pentru fiecare 

activitate cu impact asupra speciilor și tipurilor de habitate impactate, inclusiv a intensității 

impactului funcție de localizare. 

 În acest sens, pentru evaluarea impacturilor trebuie furnizate informațiile necesare pentru:  

- evaluarea activităților cu impact asupra ariei naturale protejate, în general; 

- evaluarea activităților cu impact asupra speciilor de interes conservativ; 

- evaluarea activităților cu impact asupra tipurilor de habitate de interes conservativ. 

 Din punct de vedere al încadrării în timp a activităților cu potențial impact, acestea trebuie 

clasificate în două categorii: presiuni actuale și amenințări viitoare. Definițiile acestor doua categorii 

sunt următoarele:  

- presiune actuală (P) – acea activitate cu potențial impact negativ asupra stării de conservare 

a speciilor sau tipurilor de habitate de interes conservativ, care se desfășoară în prezent, sau care s-a 

derulat în trecut, dar ale cărui efectele negative încă persistă; 

- amenințare viitoare (A) – acea activitate cu potențial 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 amenințare viitoare o presiune actuală decât dacă se 

preconizează o creștere semnificativă a intensității sau o schimbare a localizării presiunii actuale. 

 Evaluarea impactului antropic asupra ariei naturale protejate ROSCI0381 Râul Târgului-

Argeșel-Râușor s-a realizat atât printr-o documentare corespunzătoare, cât și prin realizarea de 
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observații în teren, care au vizat identificarea și inventarierea surselor de impact, localizarea și 

intensitatea manifestării acestora, estimarea modului de afectare a habitatelor sau/și speciilor de 

interes conservativ, precum și ierarhizarea acestor surse în funcție de intensitatea lor. În urma 

culegerii datelor din teren au fost elaborate hărțile referitoare la sursele de impact antropic asupra 

speciilor și habitatelor de interes comunitar. 

Identificarea activităților pentru evaluarea impacturilor s-a realizat pe baza nomenclatorului 

propus de ANPM în parteneriat cu MMSC în cadrul proiectului “Sistem Integrat de Management și 

Conștientizare în România a Rețelei Ecologice Natura 2000 – SINCRON”, și preluat de Ordinul nr. 

304/2018 privind aprobarea Ghidului de elaborare a planurilor de management ale ariilor naturale 

protejate. 

 

5.1. Lista activităților cu potențial impact 

 

În urma activităților specifice de investigare a activităților cu impact antropic asupra sitului 

ROSCI0381 Râul Târgului-Argeșel-Râușor au fost identificate numeroase presiuni actuale și 

amenințări viitoare, prezentate pe larg, în cele ce urmează.  

 

5.1.1. Lista presiunilor actuale cu impact la nivelul ariei naturale protejate 

 

Tabel 56 A: lista presiunilor actuale asupra ariei naturale protejate 

Cod Parametru Descriere 

A1 Presiune actuală A Agricultura 

A04 Pășunatul 

A04.01 Pășunatul intensiv 

A04.01.02 Pășunatul intensiv al oilor 

A2 Detalii Suprapășunatul nu permite dezvoltarea exemplarelor juvenile de 

jneapăn și extinderea arealului tufărișurilor subalpine. 

Pășunatul se practică pe toată suprafața sitului care se află pe golul 

alpin. Animalele provin din satele învecinate dar sunt si animale 

proprii ale ciobanilor. Stânele sunt păzite de oameni și câini. Numărul 

și tipul animalelelor de la stâne  variază. Prezența animalelor 

domestice determină deranjarea habitatului prin distrugerea florei și 
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faunei, alterarea calității solului și altele. 

Presiunea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx 

Presiunea afectează habitatele: toate habitatele forestiere, toate 

habitatele de pajiști și tufărișuri subalpine, habitatul 6430. 

A1 Presiune actuală A04.01.05 Pășunatul intensiv în amestec de animale 

A2 Detalii Pășunatul se practică pe toată suprafața sitului care se află pe golul 

alpin.  

Suprapășunatul nu permite dezvoltarea exemplarelor juvenile de 

jneapăn și extinderea arealului tufărișurilor subalpine. 

 

Presiunea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx. 

Presiunea afectează habitatele: toate habitatele forestiere, toate 

habitatele de pajiști și tufărișuri subalpine, habitatul 6430. 

A1 Presiune actuală A04.02.01 Pășunatul ne-intensiv al vacilor 

A2 Detalii Prezența animalelor domestice (pășunat, tranzit, adăpat) determină 

deranjarea habitatului prin: distrugerea (călcarea) florei și faunei; 

modificarea microreliefului; alterarea calității solului și a apei. 

Presiunea afectează specia: Carabus variolosus,  Rosalia alpina. 

Presiunea afectează habitatele: toate habitatele forestiere,  habitatul 

6430. 

A1 Presiune actuală A10.01 îndepărtarea gardurilor vii si a crângurilor sau tufișurilor 

A2 Detalii În lipsa arborilor și arbuștilor albia minoră a râului/pârâului nu este 

umbrită, apa râului/pârâului se încălzește, astfel cantitatea  oxigenului 

dizolvat în apă scade. Această problemă afectează Specia țintă, care 

este adaptată unor zone cu apă rece și cantitate mare de oxigen 

dizolvat. Totodată, zonele din vecinătatea arborilor (în special  cele din 

zona rădăcinilor) servesc de multe ori ca zonă de odihnă, reproducere 

sau hrănire pentru speciile de pești. 

Presiunea afectează specia: Cottus gobio 

A1 Presiune actuală B Silvicultura 

B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației 

B02.01 Replantarea pădurii 



158 
 
 

B02.01.01. Replantarea pădurii (arbori nativi) 

A2 Detalii În toate zonele în care s-au efectuat  sau tăieri de regenerare sau orice 

fel de tăieri finale s-a plantat și se plantează încă, molid  indiferent care 

a fost compozitia pădurii inițiale. Peste 2.456 hectare afectate până în 

prezent de plantații artificiale cu molid. 

În zonele cu monoculturi de molid, fagul și arbuștii ale căror fructe și 

semințe constituie hrană pentru urși, sunt rare. În cazul de față, 

replantarea pădurii cu molid (în monocultură) sau chiar menținerea 

monoculturilor de molid, înseamnă pentru urs scăderea disponibilității 

pentru hrana naturală. Nu trebuie uitat faptul că acest lucru poate să fie 

unul dintre multitudinea de factorii care determină urșii să-și caute 

hrana din tomberoanele cu gunoi menajer la marginea localităților și 

conduc la accentuarea conflictelor om-animale sălbatice. Lipsa hranei 

naturale, furnizată de pădurile de foioase, afecteză speciile-pradă ale 

cernivorelor mari. 

Presiunea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx. 

Presiunea afectează habitatele: toate habitatele forestiere. 

A1 Presiune actuală B02.01.02 replantarea pădurii (arbori nenativi) 

A2 Detalii Laricele și pinul silvestru nu au fost menționate ca specii native pe 

Valea Superioară a Dâmboviței, Râușor, Argeșel, Râul Târgului. 

Presiunea afectează habitatele: toate habitatele forestiere. 

A1 Presiune actuală B02.02 Curățărea pădurii 

A2 Detalii Se practică metoda de “igienizare a pădurilor” prin tăierea și eventual 

îndepărtarea arborilor uscați și a trunchiurilor căzute din zona 

ripariană, care constituie refugii pentru specia urmărită. 

Presiunea afectează speciile: Carabus variolosus,  Rosalia alpina 

A1 Presiune actuală B02.03 Îndepărtarea lăstărișului 

A2 Detalii În lipsa arborilor și arbuștilor albia minoră a râului/pârâului nu este 

umbrită, apa râului/pârâului se încălzește, astfel cantitatea  oxigenului 

dizolvat în apă scade. Această problemă afectează Specia țintă, care 

este adaptată unor zone cu apă rece și cantitate mare de oxigen 

dizolvat. Totodată, zonele din vecinătatea arborilor (în special  cele din 
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zona rădăcinilor) servesc de multe ori ca zonă de odihnă, reproducere 

sau hrănire pentru speciile de pești. 

Presiunea afectează specia: Cottus gobio 

A1 Presiune actuală B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de uscare 

A2 Detalii Lemnul mort este în general îndepărtat din pădure cu ocazia 

exploatărilor forestiere, inclusiv arborii bolnavi, rupți așa numitele 

produse de igienă și respectiv accidentale. 

Arborii uscați pe picior sau arborii dărâmați de vânt asigură, pentru 

numeroase specii, locurile de cuibărit, refugiu, adăpost în timpul 

reproducerii și nu numai. Asigurarea adăpostului pentru speciile care 

pot constitui hrana carnivorelor sau asigurarea a mai multor opțiuni de 

alegerea adăpostului optim pentru carnivorele mari este esențială 

pentru supraviețuirea lor.  

Îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de uscare include un deranj 

puternic temporar în perioada când activitatea se desfășoară iar pe 

termen lung contribuie la dispariția locurilor cu adăpost potențial. 

Presiunea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx. 

Presiunea afectează habitatele: toate habitatele forestiere. 

A1 Presiune actuală  B03 Exploatare forestieră fără replantare sau refacere naturală 

A2 Detalii În perioada 2001-2014 au fost peste 755 hectare de pădure afectate de 

tăieri ilegale în sit. 

Exploatarea forestieră controlată, chiar dacă nu periclitează 

semnificativ viabilitatea specilor de fauna, într-un sit mic, cum este 

situl de față, contribuie semnificativ la îngreunarea îndeplinirii funcției 

de asigurarea conectivității cu zonele învecinate.  

Exploatările forestiere afectează habitatele ripariane adiacente, situate 

de-a lungul cursurilor de apă, datorită transportului și depozitării 

materialului lemnos (bușteni) și a resturilor lemnoase antrenate de apă, 

de pe versanți, de-a lungul văilor, ceea ce duce la: modificări 

cantitative și calitative ale reliefului, apei și vegetației ripariene prin: 

modificarea albiei (formă, substrat, direcție de curgere), a debitului, a 

vitezei de curgere, a turbidității, a compoziției chimice a apei, a 
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compoziție specifice a vegetației; pe versanți, apa pluvială generează 

fenomene de eroziune care afectează habitatele din aval. 

Exploatarea forestieră are un impact indirect asupra speciei Cottus 

gobio (și a ihtiofaunei în general). În momentul de față pădurile sunt 

supraexploatate, în multe zone sunt tăieri rase de dimensiuni mari, 

astfel precipitațiile nu sunt reținute de păduri, viiturile de primăvară și 

toamnă sunt foarte mari, iar secetele din perioadele de vară sunt foarte 

însemnate. La fel, ca un efect negativ al exploatărilor forestiere se 

poate aminti antrenarea suspensiilor solide (în special  pământ, noroi 

de pe drumurile forestiere) în albiile minore ale pârâurilor de către 

viituri, cauzând moartea speciilor de pești prin înfundarea branhiilor 

acestora cât și sufocarea icrelor. Pe lângă aceasta, utilajele de 

exploatare poluează accidental apele cu diferite substanțe petrolifere. 

Presiunea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx, 

Carabus variolosus, Cottus gobio. 

Presiunea afectează habitatele: toate habitatele forestiere. 

A1 Presiune actuală B06 Pășunatul în pădure/în zonă împădurită 

A2 Detalii Pășunatul în pădure conduce la degradarea covorului ierbos specific, 

la apariția speciilor nitrofile, la distrugerea speciilor de plante 

arbustive și ierboase care intră în dieta urșilor și a speciilor-pradă. De 

asemenea. se poate ajunge și la o creștere a fenomenului de prădare în 

șeptel, animalele domestice fiind mai ușor accesibile carnivorelor 

mari, în pădure, decât în pajiștile deschise. Acest lucru poate duce la o 

creștere a conflictelor om-carnivore. 

Presiunea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx 

A1 Presiune actuală B07 Alte activități silvice decât cele listate în modelul SINCRON 

A2 Detalii Aceasta are un impact indirect asupra speciei (și a ihtiofaunei în 

general). Se produce antrenarea suspensiilor solide (în special  pământ, 

noroi de pe drumurile forestiere) în albiile minore ale pârâurilor de 

către viituri, cauzând moartea speciilor de pești prin înfundarea 

branhiilor acestora cât și sufocarea icrelor. Pe lângă aceasta, utilajele 

de exploatare poluează accidental apele cu diferite substanțe 
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petrolifere. 

Presiunea afectează specia: Cottus gobio 

Presiunea afectează habitatele: toate habitatele forestiere. 

A1 Presiune actuală D Rețele de comunicații 

D01 Drumuri, poteci și căi ferate 

D01.01 Poteci, trasee, trasee pentru ciclism 

A2 Detalii Drumurile forestiere intens circulate de către utilajele de exploatare a 

materialului lemnos determină: degradarea/distrugerea covorului 

vegetal,  modificarea configurației terenului, reducerea sau 

fragmentarea suprafeței habitatelor.  

De asemenea., potecile afectează habitatele adiacente prin modificarea 

configurației terenului, distrugerea vegetației, producând în același 

timp și modificări în lanțul trofic. Vegetația reprezintă sursa de hrană 

pentru ierbivore și rozătoare, acestea la rândul lor constituind sursă de 

hrană pentru urs, lup, râs și alte specii. 

Presiunea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx 

A1 Presiune actuală D01.02 Drumuri, autostrăzi 

A2 Detalii Construcția de drumuri de scos apropiat inclusiv pe suprafețe unde 

panta terenului este mai mare de 25 de grade și acestea nu sunt permise 

conform reglementărilor silvice. 

Drumurile forestiere intens circulate de către utilajele de exploatare a 

materialului lemnos determină: degradarea/distrugerea covorului 

vegetal,  modificarea configurației terenului, reducerea sau 

fragmentarea suprafeței habitatelor.  

În perioada migrațiilor de toamnă și primăvară, traficul auto poate duce 

la scăderi drastice în numărul adulților speciilor de amfibieni, ce se 

reproduc. Frecvent adulții folosesc pentru reproducere bălți temporare 

care se formează în urmele de roți sau pe marginea drumului. Chiar și 

în cazul unui trafic redus adulții și larvele pot fi omorâte de 

autovehicule dacă bălțile sunt pe axul drumului.  

Presiunea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx, 

Carabus variolosus. 
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Presiunea afectează habitatele: toate habitatele forestiere. 

A1 Presiune actuală E Urbanizare, dezvoltare rezidențială și comercială 

E01 Zone urbanizate, habitare umana (locuințe umane) 

E01.03 Habitare dispersată (locuințe risipite, disperse) 

A2 Detalii Mai multe constructii permanente (cabane) sau temporare (barăcile 

muncitorilor silvici) au fost semnalate pe suprafața ariei protejate. 

Presiunea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx,  

Bombina variegata, Triturus montandoni 

A1 Presiune actuală E01.04 Alte modele (tipuri) de habitare/ locuințe 

A2 Detalii Camparea în locuri neautorizate și urme de foc au fost semnalate pe 

suprafața ariei protejate. 

Presiunea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx 

A1 Presiune actuală F Folosirea resurselor biologice, altele decât agricultura și silvicultura 

F01.01 piscicultură intensivă, intensificată 

A2 Detalii Păstrăvăria are un impact negativ semnificativ asupra speciilor de pești 

din apele naturale, pentru că accidental pot apărea alți prădători (de 

exemplu Oncorhynchus mykiss, care este o specie alohtonă), care, pe 

lângă Salmo trutta, constituie o presiune în plus pentru populația 

speciei Cottus gobio. O altă problemă este faptul că tot accidental pot 

scăpa din crescătoriile de pești specii invazive (de exemplu Carassius 

gibelio), care înseamnă concurență de hrănire, habitat și reproducere 

pentru Cottus gobio. Această ultimă problemă nu este prezentă în situl 

Natura 2000 ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor, apare în 

special  în cazul amenajării unor lacuri de pescuit în vecinătatea 

râului/pârâului unde sunt crescute și alte specii în afară de Salmonide. 

Presiunea afectează specia: Cottus gobio 

A1 Presiune actuală F03 Vânătoarea și colectarea animalelor sălbatice (terestre) 

F03.01 Vânătoare 

A2 Detalii Situl include și fonduri de vânătoare ceea ce înseamnă că vânătoarea 

este încă practicată. 

Efectele vânătorii sunt multiple, depinzând de activitățile desfășurate:  

împușcare (recoltare), vânătoare de selecție, hrănire artificială, 
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atragere la observator. Recoltarea scade atât baza trofică cât și 

efectivul speciilor țintă. 

Vânătoarea de selecție la ungulate reduce baza trofică pentru 

carnivore, vânarea carnivorelor mari distruge structura naturală a 

populației, în aceeași timp totodată scade șansa imigrări (și prin asta 

schimbului de gene). 

Hrănirea artificială printre altele are ca scop de obicei ținerea 

animalelor în principal urșii pe fondul de vânătoare și nu se ține cont 

de efectul dăunător al hranei (momelii) pentru sănătatea și prin asta 

viabilitatea animalelor. În plus speciile hrănite au și ele  un rol 

important în ecosistem iar prin administrarea hranei artificiale ele nu 

vor îndeplini acest rol important.   

Presiunea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx 

A1 Presiune actuală F02.03.02 Săpat după momeală/colectare 

A2 Detalii Au fost observați pescari care colectau larve de trichoptere folosite ca 

momeală pentru pescuit sau săpau după viermi și alte larve de insecte 

în proximitatea apei; prin acțiunile lor afectează habitatul speciei prin: 

distrugerea (călcarea) florei și faunei și limitarea resurselor trofice ale 

speciei. 

Presiunea afectează specia:  Carabus variolosus 

A1 Presiune actuală F04.02 Colectarea (ciuperci, licheni, fructe de pădure etc) 

A2 Detalii Colectarea de ciuperci și fructe de pădure (afine, zmeură) este 

practicată de localnici, și turiști ocazional la scară mică de obicei în 

timpul recreerii. Având în vedere că zona se folosește pentru recreere, 

sport, turism, colectarea ciupercilor și fructelor de pădure este legată 

și de aceste activități. Colectarea ciupercilor și fructelor de pădure, în 

sine, nu afectează semnificativ speciile sau habitatele. În cazul 

colectării ciupercilor și a fructelor de pădure în cantități industriale 

viabilitatea pe termen lung a speciilor și habitatelor în locul respectiv, 

va fi semnificativ afectată, prin perturbarea habitatului, și prin scăderea 

bazei trofice, în cazul ursului. 

Presiunea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx. 
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Presiunea afectează habitatele: toate habitatele forestiere, habitatul 

4060. 

A1 Presiune actuală F05.04. Braconaj 

A2 Detalii De cele mai multe ori, specia vizată este păstrăvul, însă în multe cazuri 

și exemplarele de zglăvoacă sunt ucise (de exemplu când se utilizează 

curentul electric sau diferite tipuri de otrăvuri). 

Presiunea afectează specia: Cottus gobio 

A1 Presiune actuală G1 Intruziuni și dezechilibre umane 

G01 Sport în aer liber și activități de petrecere a timpului liber, 

activități recreative 

G01.03 Vehicule cu motor 

A2 Detalii Vehiculele cu motor produc zgomot, poluare, distrugerea vegetației și 

chiar modificarea configurației terenului. Zgomotul produs de motoare 

determină evitarea acestor zone de către mamifere și implicit 

modificarea arealului speciei și altele asemenea. 

Presiunea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx. 

Presiunea afectează habitatele: toate habitatele forestiere. 

A1 Presiune actuală G01.03.02 conducerea în afara drumului a vehiculelor motorizate 

A2 Detalii Circulația în afara drumurilor și cu ATV-uri accelerază degradarea 

eroziunea căilor de acces și provoacă tasarea solului pe căile nou 

realizate. 

Cele mai afectate grupări vegetale sunt cele situate în imediata 

vecinătate a traseelor turistice, în special  de creastă pe Țefeleica, 

Portăreasa. Tot în aceste zone sunt practicate diferite sporturi cu 

mijloace motorizate (motociclete, ATV-uri) fiind create numeroase 

trasee care fragmentează habitatul și favorizează eroziunea solului, 

mai ales pe Portăreasa. 

Conducerea mașinilor de teren, a ATV-urilor și a altor vehicule 

motorizate în albia  râurilor din sit constituie o presiune periodică, însă 

importantă asupra speciilor de pești.  

Presiunea afectează specia: Cottus gobio. 

Presiunea afectează habitatele: toate habitatele forestiere, habitatele de 
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pajiști și tufărișuri subalpine. 

A1 Presiune actuală G01.08 Alte activități sportive și recreative în aer liber 

A2 Detalii În zona de creastă (Portăreasa, Tîrîțoasa) turiștii nu respectă traseele 

turistice marcate și creează poteci ce fragmentează habitatul. De 

asemenea., au fost observate vetre de foc în perimetrul habitatului 

realizate de turiștii care campează pe creastă.   

Presiunea afectează habitatele: habitatele de pajiști subalpine. 

A1 Presiune actuală G05.11 Moartea sau rănirea prin coliziune 

A2 Detalii În perioada migrațiilor de toamnă și primăvară, traficul auto poate duce 

la scăderi drastice în numărul adulților ce se reproduc. Frecvent adulții 

folosesc pentru reproducere bălți temporare care se formează în urmele 

de roți sau pe marginea drumului. Chiar și în cazul unui trafic redus 

adulții și larvele pot fi omorâte de autovehicule dacă bălțile sunt pe 

axul drumului. 

Presiunea afectează speciile: Bombina variegata, Triturus montandoni 

A1 Presiune actuală H Poluare 

H05 Poluarea solului și deșeurile solide (cu excepția evacuărilor) 

H05.01 Gunoiul și deșeurile solide 

A2 Detalii În măsură mică sunt rezultatele turismului, într-o măsură mai mare 

provin de la activități legate de exploatarea forestieră. 

Presiunea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx. 

Presiunea afectează habitatele: toate habitatele forestiere, toate 

habitatele de pajiști și tufărișuri subalpine,  habitatul 6430. 

A1 Presiune actuală I  Specii invazive, alte probleme ale speciilor și genele 

I02 Specii native (indigene) problematice 

A2 Detalii În zonele situate la altitudini mai mici am observat pătrunderea speciei 

invazive Pteridium aquilinum, care, în timp, datorită biologiei 

particulare se extinde rapid, devenind dominantă, modificând structura 

habitatului. 

Presiunea afectează habitatele: habitatul 6230*. 

A1 Presiune actuală J Modificări ale sistemului natural 

J02.02 Inlaturarea de sedimente (mâl, nisip, pietriș) 
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A2 Detalii Aceste lucrări sunt efectuate de către Administrația Națională ”Apele 

Române” (de multe ori la solicitarea autorităților locale, de cei care își 

construiesc case sau au investiții majore în apropierea albiei) și au un 

efect negativ semnificativ asupra faunei acvatice. În timpul acestor 

lucrări albiile râurilor/pârâurilor sunt ”curățate”, pietrișul este excavat, 

toate pietrele de dimensiuni mari și obstrucțiile (de exemplu lemn 

căzut în albia minoră) sunt scoase din albia minoră, astfel zonele de 

ascunziș și de hrănire a speciei sunt distruse. O altă problemă cauzată 

de aceste lucrări este angrenarea suspensiilor solide în masa apei în 

timpul acestor lucrări, astfel multe exemplare de pești mor în timpul 

executării lucrărilor. Tot în cadrul acestor lucrări sunt tăiate arborii de 

pe malul pârâurilor, pentru a permite accesul utilajelor de lucru în 

apropierea albiei minore. Acești arbori însă au un rol important în 

consolidarea malului. Sunt cazuri în care aceste lucrări sunt efectuare 

de către investitori/proprietari, ca și în cazul păstrăvăriei Nămăiești în 

amonte și aval de captarea lor. 

Presiunea afectează specia: Cottus gobio 

A1 Presiune actuală J02.06.02 captări de apă de suprafață pentru alimentarea cu apă 

A2 Detalii Secțiunile de unde se extrage apa/cu oscilații însemnate/au niveluri 

extrem de scăzute de apă și sunt bariere (habitatul este fragmentat) sunt 

doar habitate moderat adecvate pentru zglăvocii adulți, dar sunt 

habitate total neadecvate pentru stadiile juvenile mult mai puțin 

mobile. 

Presiunea afectează specia: Cottus gobio 

A1 Presiune actuală J02.06.05 captări de apă de suprafață pentru fermele piscicole 

A2 Detalii Secțiunile de unde se extrage apa/cu oscilații însemnate/au niveluri 

extrem de scăzute de apă și sunt bariere (habitatul este fragmentat) sunt 

doar habitate moderat adecvate pentru zglăvocii adulți, dar sunt 

habitate total neadecvate pentru stadiile juvenile mult mai puțin 

mobile. 

Presiunea afectează specia: Cottus gobio 

A1 Presiune actuală J02.06.06 captări de apă de suprafață pentru hidro-centrale 
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A2 Detalii Secțiunile de unde se extrage apa/cu oscilații însemnate/au niveluri 

extrem de scăzute de apă și sunt bariere (habitatul este fragmentat) sunt 

doar habitate moderat adecvate pentru zglăvocii adulți, dar sunt 

habitate total neadecvate pentru stadiile juvenile mult mai puțin 

mobile. 

Presiunea afectează specia: Cottus gobio 

A1 Presiune actuală J02.12.02 Diguri de apărare pentru inundații în sistemele de apă 

interioare 

A2 Detalii Barajele, pragurile de fund îndiguirile care au avut ca scop reducerea 

torențialității și prevenirea inundării drumurilor forestiere s-au făcut în 

trecut în habitatul ocupat de anini și a avut ca efect reducerea acestuia 

ca suprafața, modificarea regimului hidric inițial, aport suplimentar de 

materiale pietriș și nisip în aceste zone. 

Construirea de diguri paralele cu firul apei determină fragmentarea 

habitatului specie și modificarea caracteristicilor morfologice ale 

albiei, cu efecte negative asupra debitului, vitezei apei și a vegetației 

din zona ripariană, ceea ce poate duce la alterarea/ dispariția 

habitatelor ripariene. 

Presiunea afectează specia: Carabus variolosus 

Presiunea afectează habitatele: 91E0*. 

A1 Presiune actuală J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat 

A2 Detalii Presiunea apare, pentru Triturus montandoni,  în zona drumului 

asfaltat din jurul barajului.  Exemplarele din habitatele acvatice 

naturale sau antropice din limita drumurilor sunt afectate de această 

infrastructură și din cauza fragmentării habitatelor terestre sau blocare 

a migrației spre aceste habitate. Lipsa posibilității de migrare, uciderea 

prin coliziune duc la consangvinizare și extincția locală a  Triturus 

montandoni. 

Pentru Cottus gobio, pragurile de fund (din lemn sau din beton de 

diferite dimensiuni) și barajele constituie o barieră peste care Cottus 

gobio nu poate să treacă, astfel populația speciei devine fragmentată. 

Problema cea mare apare în acel caz în care dintr-un motiv (de 
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exemplu poluarea râului, viitură foarte mare și ca urmare a acestuia 

toți peștii sunt omorâți pe un sector de râu din cauză că branhiile 

acestora se înfundă) Cottus gobio dispare de pe un sector de râu și nu 

mai poate repopula acest sector deoarece datorită acestor praguri 

migrația speciei în amonte nu este posibilă. Astfel specia poate să 

dispară de pe unele sectoare. La fel, pragurile din beton și din lemn 

afectează transportul natural de piatră, pietriș și nisip al 

râurilor/pârâurilor. Astfel în aval de acestea nu mai este adus și 

depozitat pietrișul și nisipul din amonte, doar cel prezent este 

transportat în aval, astfel albia minoră a acestor râuri/pârâuri se 

adâncește de la an la an. Specia nu poate să treacă de o barieră artificală 

mai înaltă de 18-20 de cm. Secțiunile de unde se extrage apa/cu 

oscilații însemnate/au niveluri extrem de scăzute de apă și sunt bariere 

(habitatul este fragmentat) sunt doar habitate moderat adecvate pentru 

zglăvocii adulți, dar sunt habitate total neadecvate pentru stadiile 

juvenile mult mai puțin mobile. 

Presiunea afectează speciile: Triturus montandoni, Cottus gobio 

A1 Presiune actuală J03.01.01 Reducerea disponibilității prăda (inclusiv cadavre, rămășițe) 

A2 Detalii Succesiunile biocenotice, cauzate de schimbările climate sau de factori 

antropici pot conduce la pierderea unor porțiunii din habitat care 

asigură momentan hrană și adăpost pentru speciile de pradă. 

O suprafață întinsă, compactă de ienupăr nu este favorabilă speciei. 

Este necesară menținerea unui mozaic natural cu ienupăr, afin și plante 

ierboase pentru a asigura adăpost și zonă de hrănire pentru animalele 

sălbatice care pot servi ca hrană carnivorelor mari (Lepus europaeus, 

Tetrao urogallus, Tetrastes bonasia și altele asemenea) 

Presiunea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx 

A1 Presiune actuală J03.02 Reducerea conectivității de habitat, din cauze antropice 

A2 Detalii Succesiunile biocenotice, cauzate de de factori antropici pot conduce 

la pierderea unor porțiunii din habitat care asigură și hrană și adăpost 

pentru speciile de interes conservativ. 

Presiunea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx 
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A1 Presiune actuală J03.02.01 reducerea migrației / bariere de migrație 

A2 Detalii Pragurile de fund (din lemn sau din beton de diferite dimensiuni) și 

barajele constituie o barieră peste care Cottus gobio nu poate să treacă, 

astfel populația speciei devine fragmentată. Problema cea mare apare 

în acel caz în care dintr-un motiv (de exemplu poluarea râului, viitură 

foarte mare și ca urmare a acestuia toți peștii sunt omorâți pe un sector 

de râu din cauză că branhiile acestora se înfundă) Cottus gobio dispare 

de pe un sector de râu și nu mai poate repopula acest sector deoarece 

datorită acestor praguri migrația speciei în amonte nu este posibilă. 

Astfel Specia poate să dispară de pe unele sectoare. La fel, pragurile 

din beton și din lemn afectează transportul natural de piatră, pietriș și 

nisip al râurilor/pârâurilor. Astfel în aval de acestea nu mai este adus 

și depozitat pietrișul și nisipul din amonte, doar cel prezent este 

transportat în aval, astfel albia minoră a acestor râuri/pârâuri se 

adâncește de la an la an. Specia nu poate să treacă de o barieră artificală 

mai înaltă de 18-20 de cm. Secțiunile de unde se extrage apa/cu 

oscilații însemnate/au niveluri extrem de scăzute de apă și sunt bariere 

(habitatul este fragmentat) sunt doar habitate moderat adecvate pentru 

zglăvocii adulți, dar sunt habitate total neadecvate pentru stadiile 

juvenile mult mai puțin mobile. 

Presiunea afectează specia: Cottus gobio 

A1 Presiune actuală J03.02.02 reducerea dispersiei 

A2 Detalii Pragurile de fund (din lemn sau din beton de diferite dimensiuni) și 

barajele constituie o barieră peste care Cottus gobio nu poate să treacă, 

astfel populația speciei devine fragmentată. Problema cea mare apare 

în acel caz în care dintr-un motiv (de exemplu poluarea râului, viitură 

foarte mare și ca urmare a acestuia toți peștii sunt omorâți pe un sector 

de râu din cauză că branhiile acestora se înfundă) Cottus gobio dispare 

de pe un sector de râu și nu mai poate repopula acest sector deoarece 

datorită acestor praguri migrația speciei în amonte nu este posibilă. 

Astfel Specia poate să dispară de pe unele sectoare. La fel, pragurile 

din beton și din lemn afectează transportul natural de piatră, pietriș și 
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nisip al râurilor/pârâurilor. Astfel în aval de acestea nu mai este adus 

și depozitat pietrișul și nisipul din amonte, doar cel prezent este 

transportat în aval, astfel albia minoră a acestor râuri/pârâuri se 

adâncește de la an la an. Specia nu poate să treacă de o barieră artificală 

mai înaltă de 18-20 de cm. Secțiunile de unde se extrage apa/cu 

oscilații însemnate/au niveluri extrem de scăzute de apă și sunt bariere 

(habitatul este fragmentat) sunt doar habitate moderat adecvate pentru 

zglăvocii adulți, dar sunt habitate total neadecvate pentru stadiile 

juvenile mult mai puțin mobile. 

Presiunea afectează specia: Cottus gobio 

A1 Presiune actuală J03.02.03 reducerea schimbului genetic 

A2 Detalii Pragurile de fund (din lemn sau din beton de diferite dimensiuni) și 

barajele constituie o barieră peste care Cottus gobio nu poate să treacă, 

astfel populația speciei devine fragmentată. Problema cea mare apare 

în acel caz în care dintr-un motiv (de exemplu poluarea râului, viitură 

foarte mare și ca urmare a acestuia toți peștii sunt omorâți pe un sector 

de râu din cauză că branhiile acestora se înfundă) Cottus gobio dispare 

de pe un sector de râu și nu mai poate repopula acest sector deoarece 

datorită acestor praguri migrația speciei în amonte nu este posibilă. 

Astfel specia poate să dispară de pe unele sectoare. La fel, pragurile 

din beton și din lemn afectează transportul natural de piatră, pietriș și 

nisip al râurilor/pârâurilor. Astfel în aval de acestea nu mai este adus 

și depozitat pietrișul și nisipul din amonte, doar cel prezent este 

transportat în aval, astfel albia minoră a acestor râuri/pârâuri se 

adâncește de la an la an. Specia nu poate să treacă de o barieră artificală 

mai înaltă de 18-20 de cm. Secțiunile de unde se extrage apa/cu 

oscilații însemnate/au niveluri extrem de scăzute de apă și sunt bariere 

(habitatul este fragmentat) sunt doar habitate moderat adecvate pentru 

zglăvocii adulți, dar sunt habitate total neadecvate pentru stadiile 

juvenile mult mai puțin mobile. 

Presiunea afectează specia: Cottus gobio 

A1 Presiune actuală K Procesele naturale biotice și abiotice (fără catastrofe) 
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K01  Procesele naturale abiotice (lente) 

K01.01 Eroziune 

A2 Detalii Suprapășunatul și folosirea mijloacelor de agrement motorizate, în 

principal, asociate cu precipitațiile abundente au favorizat eroziunea 

solului și chiar apariția de ravene pe Văcarea, Tîrîțoasa.  

Aceste zone erodate constituie nișe ecologice pentru instalarea unor 

specii străine acestui habitat. 

Presiunea afectează habitatele: habitatul 6230*. 

A1 Presiune actuală K02 Evoluție biocenotică, succesiune 

K02.02. Acumularea de materie organică 

A2 Detalii Acumularea de materie organică poate duce la colmatarea habitatelor 

acvatice utilizate pentru reproducere de către amfibieni și indirect 

scăderea diversității genetice prin izolarea habitatelor de reproducere. 

Un nivel scăzut al apei în bălți poate crește expunerea față de prădători 

a larvelor și pontei. Bălțile pot seca mai repede iar larvele amfibieni nu 

au suficient timp pentru a se metamorfoza . 

Presiunea afectează speciile: Bombina variegata, Triturus montandoni 

A1 Presiune actuală K01.03 Secare 

A2 Detalii Secarea timpurie a habitatelor acvatice duce la extincția locală 

speciilor de amfibieni a căror supraviețuire depinde de continuitatea 

apei, mai ales fiindcă stadiul larvar se realizează în apă. În zonele 

montane, larvele se dezvoltă mai încet din cauza temperaturii reduse a 

apei dar și a hranei mai puțin bogate. Astfel aceste populații sunt mai 

vulnerabile la perioada scurtă în care habitatele acvatice au apă. 

Presiunea afectează speciile: Bombina variegata, Triturus montandoni 

A1 Presiune actuală K02.01 Schimbarea compoziției de specii (succesiune) 

A2 Detalii În anumite puncte din Văcarea și Iezerul Mic în compoziția floristică, 

alături de speciile edificatoare Juncus trifidus și Oreochloa disticha se 

remarcă prin acoperiri mai mari Rhododendron myrtifolium și 

Bruckenthalia spiculifolia sugerând evoluția, în timp, spre grupările 

habitatului 4060 Tufărișuri alpine și boreale. 

Succesiunile biocenotice, cauzate de schimbările climate sau de factori 
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antropici pot conduce la pierderea unor porțiunii din habitat care 

asigură momentan hrană și adăpost pentru speciile de pradă. 

Este necesară menținerea unui mozaic natural cu ienupăr, afin și plante 

ierboase pentru a asigura adăpost și zonă de hrănire pentru animalele 

sălbatice care pot servi ca hrană carnivorelor mari (Lepus europaeus, 

Tetrao urogallus, Tetrastes bonasia și altele asemenea) 

Presiunea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx. 

Presiunea afectează habitatele: habitatele de pajiști subalpine. 

A1 Presiune actuală K03 Relații interspecifice faunistice 

K03.02 Parazitism 

A2 Detalii Paraziți externi, interni pot apărea în mod nenatural prin pășunat 

(căpușe). 

Hrănirea artificială cu organe de origine animală poate fi o sursă 

importantă de infestare cu paraziți interni. Marea majoritate a 

deșeurilor de abator care conțin ficat sau plămâni sunt infestați cu 

chiștii viermilor plați sau nematozi. 

Câinii ciobănești nedehelmintizați pot contribui la infectarea cu 

paraziți. 

Presiunea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx 

A1 Presiune actuală K03.03 Introducere a unor boli (patogeni microbieni) 

A2 Detalii Animalele de casă în special  câinii bolnavi, netratați (aici nu ne 

referim la animalele de companie îngrijite corespunzător) abandonați 

pot infecta populația de carnivore dar și alte animale sălbatice cu 

diferite boli. 

Păstrăvăria are un impact negativ semnificativ asupra speciilor de pești 

din apele natural prin introducerea unor boli (patogeni microbieni) în 

apele naturale, care poate ataca specia Cottus gobio. O altă problemă 

este faptul că tot accidental pot scăpa din crescătoriile de pești specii 

invazive (de exemplu Carassius gibelio), care înseamnă concurență de 

hrănire, habitat și reproducere pentru Cottus gobio. Această ultimă 

problemă nu este prezentă în situl Natura 2000 ROSCI0381 Râul 

Târgului - Argeșel - Râușor, apare în special  în cazul amenajării unor 
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5.1.2. Lista amenințărilor viitoare cu potențial impact la nivelul ariei naturale protejate 

 

Tabel 57 B: lista amenințărilor viitoare cu potențial impact la nivelul ariei naturale protejate 

lacuri de pescuit în vecinătatea râului/pârâului unde sunt crescute și 

alte specii în afară de Salmonide. 

Presiunea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx,  

Cottus gobio 

A1 Presiune actuală K03.06 Antagonism cu animale domestice 

A2 Detalii Prezența câinilor hoinari sau a câinilor ciobănești în număr ridicat 

poate avea efect negativ. 

Prezența câinilor în jurul turmelor de oi este necesară pentru protecția 

turmelor față de carnivore. Astfel putem considera antagonism numai 

cazurile în care cânii părăsesc pășunea și turma și încep să vâneze. 

Acest lucru însă nu se întâmplă frecvent în zonele de munte. 

Presiunea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx 

A1 Presiune actuală K04.05 Daune cauzate de ierbivore (inclusiv specii de vânat) 

A2 Detalii În zona de creastă (Văcarea, Portăreasa, Țefeleica) covorul ierbos este 

degradat prin activitatea mistreților, care decopertează suprafețe mari, 

afectând închegarea vegetației.  

Presiunea afectează habitatele: habitatul 4060, toate habitatele de 

pajiști subalpine. 

Cod Parametru Descriere 

B.1 Amenințare 

viitoare 

A Agricultura 

A04 Pășunatul 

A04.01 Pășunatul intensiv 

A04.01.02 Pășunatul intensiv al oilor 

B.2 Detalii Este foarte probabil ca pășunatul să se practice și în viitor pe toată 

suprafața sitului care se află pe golul alpin.   

Amenințarea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx 

Amenințarea afectează habitatele: toate habitatele forestiere, toate 
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habitatele de pajiști și tufărișuri subalpine, habitatul 6430. 

B.1 Amenințare 

viitoare 

A04.01.05 Pășunatul intensiv în amestec de animale 

B.2 Detalii Este foarte probabil ca pășunatul să se practice și în viitor pe toată 

suprafața sitului care se află pe golul alpin și în vecinătatea habitatelor 

forestiere. 

Pășunatul ne-intensiv în amestec de animale, din zonele adiacente 

locului unde a fost observată specia Rosalia alpina, se poate 

transforma ușor într-un pășunat intensiv odată cu creșterea presiunii 

antropice. Tranzitul necontrolat al acestor animale și poate degrada 

habitatul speciei, prin modificări ale compoziției vegetale și prin 

modificari la nivelul solului, afectând indirect microclimatul specific 

zonei.    

Amenințarea  afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx,  

Rosalia alpina. 

Amenințarea afectează habitatele: toate habitatele forestiere, toate 

habitatele de pajiști și tufărișuri subalpine, habitatul 6430. 

B.1 Amenințare 

viitoare 

A04.02.01 Pășunatul ne-intensiv al vacilor  

A04.02.05 Pășunatul neintensiv în amestec de animale 

B.2 Detalii Prezența animalelor domestice (pășunat, tranzit, adăpat) determină 

deranjarea habitatului prin: distrugerea (călcarea) florei și faunei; 

modificarea microreliefului; alterarea calității solului și a apei. 

Pășunatul în suprafețele cu anini are ca efect bătătorirea excesivă a 

solurilor, dispariția regenerării naturale de anini și îngreunează mult 

regenerarea naturală a acestui tip de habitat. 

Amenințarea afectează specia: Carabus variolosus,  Rosalia alpina. 

Amenințarea  afectează habitatele: toate habitatele forestiere,  habitatul 

6430. 

B.1 Amenințare 

viitoare 

A04.03 Abandonarea sistemelor pastorale, lipsa pășunatului 

B.2 Detalii Absența activităților pastorale favorizează instalarea ierburilor de talie 

mare și a arbuștilor (Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Juniperus 



175 
 
 

communis ssp. alpina, Rhododendron myrtifolium). În absența unor 

lucrări de management adecvate se poate extinde limita superioară a 

pădurii în defavoarea habitatului 6230* Pajiști de Nardus bogate în 

specii, pe substraturi silicatice din zone montane (și submontane, în 

Europa continentală), dar și instalarea cenozelor caracteristice 

habitatului 4060 Tufărișuri alpine și boreale. 

Amenințarea afectează habitatele: toate habitatele de pajiști subalpine. 

B.1 Amenințare 

viitoare 

A10.01 îndepărtarea gardurilor vii si a crângurilor sau tufișurilor 

B.2 Detalii În lipsa arborilor și arbuștilor albia minoră a râului/pârâului nu este 

umbrită, apa râului/pârâului se încălzește, astfel cantitatea  oxigenului 

dizolvat în apă scade. Această problemă afectează specia țintă, care 

este adaptată unor zone cu apă rece și cantitate mare de oxigen 

dizolvat. Totodată, zonele din vecinătatea arborilor (în special  cele din 

zona rădăcinilor) servesc de multe ori ca zonă de odihnă, reproducere 

sau hrănire pentru speciile de pești. 

Amenințarea afectează specia: Cottus gobio 

B.1 Amenințare 

viitoare 

B Silvicultura 

B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației 

B02.01 Replantarea pădurii 

B02.01.01. Replantarea pădurii (arbori nativi) 

B.2 Detalii În toate zonele în care s-au efectuat  sau tăieri de regenerare sau orice 

fel de tăieri finale s-a plantat și se plantează încă, molid  indiferent care 

a fost compozitia pădurii inițiale. Peste 2.456 hectare afectate până în 

prezent de plantații artificiale cu molid. 

În zonele cu monoculturi de molid, fagul și arbuștii ale căror fructe și 

semințe constituie hrană pentru urși, sunt rare. În cazul de față, 

replantarea pădurii cu molid (în monocultură) sau chiar menținerea 

monoculturilor de molid, înseamnă pentru urs scăderea disponibilității 

pentru hrana naturală. Nu trebuie uitat faptul că acest lucru poate să fie 

unul dintre multitudinea de factorii care determină urșii să-și caute 

hrana din tomberoanele cu gunoi menajer la marginea localităților și 
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conduc la accentuarea conflictelor om-animale sălbatice. Lipsa hranei 

naturale, furnizată de pădurile de foioase, afecteză speciile-pradă ale 

carnivorelor mari. 

Modificarea structurii vegetației ca urmare a procesului de 

„înrășinare”, determină acidifierea solului și în timp duce la dispariția 

speciei Carabus variolosus care este adaptată condițiilor specifice din 

zona pădurilor de fag și amestec, dar unde dominante sunt foioasele. 

Amenințarea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx,  

Carabus variolosus. 

Amenințarea afectează habitatele: toate habitatele forestiere. 

B.1 Amenințare 

viitoare 

B02.01.02 replantarea pădurii (arbori nenativi) 

B.2 Detalii Laricele și pinul silvestru nu au fost menționate ca specii native pe 

Valea Superioară a Dâmboviței, Râușor, Argeșel, Râul Târgului. 

Până când monoculturile de molid de pe versanții galeriilor de anini 

vor continua să existe molidul se va regenera natural în continuare în 

albia majoră a pâraielor. Molizii existenți în galeriile de anini vor 

continua să se dezvolte și să reducă cantitatea de lumină necesară 

galeriilor de anini. De asemenenea, molizii existenți în habitatul cu 

anini va continua să se regenereze și se va produce excluderea treptată 

a aninilor. 

Amenințarea afectează habitatele: toate habitatele forestiere. 

B.1 Amenințare 

viitoare 

B02.02 Curățărea pădurii 

B.2 Detalii Metoda de “igienizare a pădurilor” prin tăierea și eventual îndepărtarea 

arborilor uscați și a trunchiurilor căzute din zona ripariană, poate afecta 

zonele care constituie refugii pentru speciile de nevertebrate. 

Presiunea afectează speciile: Carabus variolosus,  Rosalia alpina 

B.1 Amenințare 

viitoare 

B02.03 Îndepărtarea lăstărișului 

B.2 Detalii În lipsa arborilor și arbuștilor albia minoră a râului/pârâului nu este 

umbrită, apa râului/pârâului se încălzește, astfel cantitatea  oxigenului 
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dizolvat în apă scade.  

Amenințarea afectează specia: Cottus gobio 

B.1 Amenințare 

viitoare 

B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de uscare 

B.2 Detalii Lemnul mort este în general îndepărtat din pădure cu ocazia 

exploatărilor forestiere, inclusiv arborii bolnavi, rupți așa numitele 

produse de igienă și respectiv accidentale. 

Arborii uscați pe picior sau arborii dărâmați de vânt asigură, pentru 

numeroase specii, locurile de cuibărit, refugiu, adăpost în timpul 

reproducerii și nu numai. Asigurarea adăpostului pentru speciile care 

pot constitui hrana carnivorelor sau asigurarea a mai multor opțiuni de 

alegerea adăpostului optim pentru carnivorele mari este esențială 

pentru supraviețuirea lor.  

Îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de uscare include un deranj 

puternic temporar în perioada când activitatea se desfășoară iar pe 

termen lung contribuie la dispariția locurilor cu adăpost potențial. 

Amenințarea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx. 

Amenințarea afectează habitatele: toate habitatele forestiere. 

B.1 Amenințare 

viitoare 

 B03 Exploatare forestieră fără replantare sau refacere naturală 

B.2 Detalii Exploatarea forestieră controlată, chiar dacă nu periclitează 

semnificativ viabilitatea specilor de fauna, într-un sit mic, cum este 

situl de față, contribuie semnificativ la îngreunarea îndeplinirii funcției 

de asigurarea conectivității cu zonele învecinate.  

Exploatările forestiere afectează habitatele ripariane adiacente, situate 

de-a lungul cursurilor de apă, datorită transportului și depozitării 

materialului lemnos (bușteni) și a resturilor lemnoase antrenate de apă, 

de pe versanți, de-a lungul văilor, ceea ce duce la: modificări 

cantitative și calitative ale reliefului, apei și vegetației ripariene prin: 

modificarea albiei (formă, substrat, direcție de curgere), a debitului, a 

vitezei de curgere, a turbidității, a compoziției chimice a apei, a 

compoziție specifice a vegetației; pe versanți, apa pluvială generează 
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fenomene de eroziune care afectează habitatele din aval. 

Exploatarea forestieră are un impact indirect asupra speciei Cottus 

gobio (și a ihtiofaunei în general). În momentul de față pădurile sunt 

supraexploatate, în multe zone sunt tăieri rase de dimensiuni mari, 

astfel precipitațiile nu sunt reținute de păduri, viiturile de primăvară și 

toamnă sunt foarte mari, iar secetele din perioadele de vară sunt foarte 

însemnate. La fel, ca un efect negativ al exploatărilor forestiere se 

poate aminti antrenarea suspensiilor solide (în special  pământ, noroi 

de pe drumurile forestiere) în albiile minore ale pârâurilor de către 

viituri, cauzând moartea speciilor de pești prin înfundarea branhiilor 

acestora cât și sufocarea icrelor. Pe lângă aceasta, utilajele de 

exploatare poluează accidental apele cu diferite substanțe petrolifere. 

Amenințarea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx, 

Bombina variegate, Carabus variolosus, Cottus gobio. 

Amenințarea afectează habitatele: toate habitatele forestiere. 

B.1 Amenințare 

viitoare 

B04. Folosirea biocidelor, hormonilor și chimicalelor (în pădure) 

B.2 Detalii Au fost observate capcane pentru monitorizarea speciilor de insecte 

dăunătoare pădurilor, la limita sitului, spre Pescăria Nămăești. În cazul 

atingerii pragului economic de dăunare se poate apela la folosirea 

substanțelor chimice pentru combaterea acestora. Folosirea pe scară 

largă a unor biocide cu selectivitate specifică scăzută poate avea 

consecințe negative asupra speciei de interes conservativ. 

Amenințarea afectează specia: Carabus variolosus. 

 

B.1 Amenințare 

viitoare 

B06 Pășunatul în pădure/în zonă împădurită 

B.2 Detalii Pășunatul în pădure conduce la degradarea covorului ierbos specific, 

la apariția speciilor nitrofile, la distrugerea speciilor de plante 

arbustive și ierboase care intră în dieta urșilor și a speciilor-pradă. De 

asemenea. se poate ajunge și la o creștere a fenomenului de prădare în 

șeptel, animalele domestice fiind mai ușor accesibile carnivorelor 
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mari, în pădure, decât în pajiștile deschise. Acest lucru poate duce la o 

creștere a conflictelor om-carnivore. 

Amenințarea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx. 

Amenințarea afectează habitatele: toate habitatele forestiere. 

B.1 Amenințare 

viitoare 

B07 Alte activități silvice decât cele listate în modelul SINCRON 

B.2 Detalii Activitățile silvice pot avea un impact indirect asupra speciei Cottus 

gobio (și a ihtiofaunei în general). Se produce antrenarea suspensiilor 

solide (în special  pământ, noroi de pe drumurile forestiere) în albiile 

minore ale pârâurilor de către viituri, cauzând moartea speciilor de 

pești prin înfundarea branhiilor acestora cât și sufocarea icrelor. Pe 

lângă aceasta, utilajele de exploatare poluează accidental apele cu 

diferite substanțe petrolifere. 

Presiunea afectează specia: Cottus gobio 

Presiunea afectează habitatele: toate habitatele forestiere. 

B.1 Amenințare 

viitoare 

C Minerit, extracția de materiale și de producție de energie 

C01 Industria extractivă  

C01.01 Extragere de nisip și pietriș 

B.2 Detalii Ținând cont de faptul că substratul fitocenozelor cu Telekia speciosa 

și Petasites hybridus, care au cea mai mare extindere în sit, este 

reprezentat de pietriș și nisip se recomandă evitarea desfășurării unei 

astfel de activități, care ar vulnerabiliza habitatul. 

Amenințarea afectează habitatele: habitatul 6430. 

B.1 Amenințare 

viitoare 

D Rețele de comunicații 

D01 Drumuri, poteci și căi ferate 

D01.01 Poteci, trasee, trasee pentru ciclism 

B.2 Detalii Drumurile forestiere intens circulate de către utilajele de exploatare a 

materialului lemnos determină: degradarea/distrugerea covorului 

vegetal,  modificarea configurației terenului, reducerea sau 

fragmentarea suprafeței habitatelor.  

De asemenea, potecile afectează habitatele adiacente prin modificarea 

configurației terenului, distrugerea vegetației, producând în același 
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timp și modificări în lanțul trofic. Vegetația reprezintă sursa de hrană 

pentru ierbivore și rozătoare, acestea la rândul lor constituind sursă de 

hrană pentru urs, lup, râs și alte specii. 

Amenințarea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx 

B.1 Amenințare 

viitoare 

D01.02 Drumuri, autostrăzi 

B.2 Detalii Construcția de drumuri de scos apropiat inclusiv pe suprafețe unde 

panta terenului este mai mare de 25 de grade și acestea nu sunt permise 

conform reglementărilor silvice. 

Drumurile forestiere intens circulate de către utilajele de exploatare a 

materialului lemnos determină: degradarea/distrugerea covorului 

vegetal,  modificarea configurației terenului, reducerea sau 

fragmentarea suprafeței habitatelor.  

În perioada migrațiilor de toamnă și primăvară, traficul auto poate duce 

la scăderi drastice în numărul adulților speciilor de amfibieni, ce se 

reproduc. Frecvent adulții folosesc pentru reproducere bălți temporare 

care se formează în urmele de roți sau pe marginea drumului. Chiar și 

în cazul unui trafic redus adulții și larvele pot fi omorâte de 

autovehicule dacă bălțile sunt pe axul drumului.  

S-a observat tendința extinderii rețelei de drumuri în vecinătatea 

zonelor unde a fost identificată Specia, prin construirea unor drumuri 

noi (laterale), ce pornesc de la drumul forestier principal, care urmează 

cursul apei. Acestea afectează habitatele riverane prin: 

reducerea/fragmentarea suprafeței habitatului; modificarea 

configurației terenului; distrugerea vegetației; creșterea turbidității 

apei; degradarea solului. 

Această amenințare este localizată pe întreaga suprafața a văilor 

menționate mai sus sau a zonelor limitrofe parcursului pârâului. 

Amenințarea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx, 

Bombina variegate, Triturus montandoni, Carabus variolosus. 

Amenințarea afectează habitatele: toate habitatele forestiere. 

B.1 Amenințare E Urbanizare, dezvoltare rezidențială și comercială 
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viitoare E01 Zone urbanizate, habitare umana (locuințe umane) 

E01.03 Habitare dispersată (locuințe risipite, disperse) 

B.2 Detalii Constructiile permanente (cabane) sau temporare (barăcile 

muncitorilor silvici) pot afecta elementele de interes conservativ. 

Amenințarea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx,  

Bombina variegata, Triturus montandoni 

B.1 Amenințare 

viitoare 

E01.04 Alte modele (tipuri) de habitare/ locuințe 

B.2 Detalii Camparea în locuri neautorizate  pot afecta elementele de interes 

conservativ. 

Amenințarea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx 

B.1 Amenințare 

viitoare 

E03 Descarcări 

E03.01 Depozitarea deșeurilor 

B.2 Detalii Recipientele mari din plastic și alte deșeuri pot fi capcane pentru 

juvenilii sau adulți de amfibieni. Aceștia pot rămâne captivi în aceste 

recipiente și muri datorită deshidratării (atunci când sunt pe uscat) sau 

datorită anoxiei (când sunt aruncate în masa apei, în habitate acvatice). 

Deșeuri sub formă de depozite, cât și dispersate, au fost observate în 

toate tipurile de habitate, identificate la punctul anterior. O amenințare 

poate fi și managementul defectuos al deșeurilor din amonte. 

Amenințarea afectează speciile: Bombina variegata, Triturus 

montandoni 

B.1 Amenințare 

viitoare 

F Folosirea resurselor biologice, altele decât agricultura și silvicultura 

F01.01 piscicultură intensivă, intensificată 

B.2 Detalii Păstrăvăria are un impact negativ semnificativ asupra speciilor de pești 

din apele naturale, pentru că accidental pot apărea alți prădători (de 

exemplu Oncorhynchus mykiss, care este o specie alohtonă), care, pe 

lângă Salmo trutta, constituie o presiune în plus pentru populația 

speciei Cottus gobio. O altă problemă este faptul că tot accidental pot 

scăpa din crescătoriile de pești specii invazive (de exemplu Carassius 

gibelio), care înseamnă concurență de hrănire, habitat și reproducere 

pentru Cottus gobio. Această ultimă problemă nu este prezentă în situl 
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Natura 2000 ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor, apare în 

special  în cazul amenajării unor lacuri de pescuit în vecinătatea 

râului/pârâului unde sunt crescute și alte specii în afară de Salmonide. 

Amenințarea afectează specia: Cottus gobio 

B.1 Amenințare 

viitoare 

F03 Vânătoarea și colectarea animalelor sălbatice (terestre) 

F03.01 Vânătoare 

B.2 Detalii Situl include și fonduri de vânătoare. 

Efectele vânătorii sunt multiple, depinzând de activitățile desfășurate:  

împușcare (recoltare), vânătoare de selecție, hrănire artificială, 

atragere la observator. Recoltarea scade atât baza trofică cât și 

efectivul speciilor țintă. 

Vânătoarea de selecție la ungulate reduce baza trofică pentru 

carnivore, vânarea carnivorelor mari distruge structura naturală a 

populației, în aceeași timp totodată scade șansa imigrări (și prin asta 

schimbului de gene). 

Hrănirea artificială printre altele are ca scop de obicei ținerea 

animalelor în principal urșii pe fondul de vânătoare și nu se ține cont 

de efectul dăunător al hranei (momelii) pentru sănătatea și prin asta 

viabilitatea animalelor. În plus speciile hrănite au și ele un rol 

important în ecosistem iar prin administrarea hranei artificiale ele nu 

vor îndeplini acest rol important.   

Amenințarea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx 

B.1 Amenințare 

viitoare 

F02.03.02 Săpat după momeală/colectare 

B.2 Detalii Pescarii care pot colecta larve de trichoptere folosite ca momeală 

pentru pescuit sau viermi și alte larve de insecte în proximitatea apei. 

Acest fapt poate afecta habitatul speciei prin: distrugerea (călcarea) 

florei și faunei și limitarea resurselor trofice ale speciei. 

Presiunea afectează specia: Carabus variolosus 

B.1 Amenințare 

viitoare 

F03.02.01 Colecționarea de animale (insecte, reptile, amfibieni….) 

B.1 Amenințare Fiind o specie mare, cu colorit deosebit de atractiv,  Rosalia alpina este 
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viitoare colectată pentru colecțiile particulare 

Amenințarea afectează specia: Rosalia alpina 

B.1 Amenințare 

viitoare 

F04.02 Colectarea (ciuperci, licheni, fructe de pădure etc) 

B.2 Detalii Colectarea de ciuperci și fructe de pădure (afine, zmeură) este 

practicată de localnici, și turiști ocazional la scară mică de obicei în 

timpul recreerii. Având în vedere că zona se folosește pentru recreere, 

sport, turism, colectarea ciupercilor și fructelor de pădure este legată 

și de aceste activități. Colectarea ciupercilor și fructelor de pădure, în 

sine, nu afectează semnificativ speciile sau habitatele. În cazul 

colectării ciupercilor și a fructelor de pădure în cantități industriale 

viabilitatea pe termen lung a speciilor și habitatelor în locul respectiv, 

va fi semnificativ afectată, prin perturbarea habitatului, și prin scăderea 

bazei trofice, în cazul ursului. 

Mugurii de jneapăn pot fi utilizați în scopuri medicinale pentru tratarea 

inflamațiilor, infecțiilor căilor respiratorii, în anemii. De regulă, se 

recoltează mugurii din vârful ramurilor. Tăindu-se acești lujeri din 

vârf, se suprimă suportul vieții arbustului, ajungându-se la un 

dezechilibru fiziologic acut, care, în condițiile climatului alpin, 

conduce destul de repede la uscare. 

Amenințarea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx. 

Amenințarea afectează habitatele: toate habitatele forestiere, habitatul 

4060, 4070*. 

B.1 Amenințare 

viitoare 

F05.04. Braconaj 

B.2 Detalii De cele mai multe ori, specia vizată este păstrăvul, însă în multe cazuri 

și exemplarele de zglăvoacă sunt ucise (de exemplu când se utilizează 

curentul electric sau diferite tipuri de otrăvuri). 

Amenințarea afectează specia: Cottus gobio 

B.1 Amenințare 

viitoare 

G1 Intruziuni și dezechilibre umane 

G01 Sport în aer liber și activități de petrecere a timpului liber, 

activități recreative 
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G01.03 Vehicule cu motor 

B.2 Detalii Vehiculele cu motor produc zgomot, poluare, distrugerea vegetației și 

chiar modificarea configurației terenului. Zgomotul produs de motoare 

determină evitarea acestor zone de către mamifere și implicit 

modificarea arealului speciei și altele asemenea. 

Amenințarea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx. 

Amenințarea afectează habitatele: toate habitatele forestiere. 

B.1 Amenințare 

viitoare 

G01.03.02 conducerea în afara drumului a vehiculelor motorizate 

B.2 Detalii Circulația în afara drumurilor și cu ATV-uri accelerază degradarea 

eroziunea căilor de acces și provoacă tasarea solului pe căile nou 

realizate. 

Conducerea mașinilor de teren, a ATV-urilor și a altor vehicule 

motorizate în albia  râurilor din sit constituie o amenințare importantă 

asupra speciilor de pești.  

Amenințarea afectează specia: Cottus gobio. 

Amenințarea afectează habitatele: toate habitatele forestiere, habitatele 

de pajiști și tufărișuri subalpine. 

B.1 Amenințare 

viitoare 

G01.08 Alte activități sportive și recreative în aer liber 

B.2 Detalii Turiștii pot afecta habitatele. 

Amenințarea afectează habitatele: habitatele de pajiști și tufărișuri 

subalpine. 

B.1 Amenințare 

viitoare 

G05.11 Moartea sau rănirea prin coliziune 

B.2 Detalii În perioada migrațiilor de toamnă și primăvară, traficul auto poate duce 

la scăderi drastice în numărul adulților ce se reproduc. Frecvent adulții 

folosesc pentru reproducere bălți temporare care se formează în urmele 

de roți sau pe marginea drumului. Chiar și în cazul unui trafic redus 

adulții și larvele pot fi omorâte de autovehicule dacă bălțile sunt pe 

axul drumului. 

Amenințarea afectează speciile: Bombina variegata, Triturus 
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montandoni 

B.1 Amenințare 

viitoare 

H Poluare 

H01 Poluarea apelor de suprafață (limnice, terestre, marine și 

salmastre) 

H01.06 Poluarea difuză a apelor de suprafață cauzată de transport și de 

infrastructura fără conectare la canalizare / mașini de măturat străzi 

B.2 Detalii Traficul în sine cauzează poluarea prin poluarea apelor de suprafață cu 

substanțele solubile sau nesolubile. Aceste substanțe pot cauza decesul 

sau deteriorarea stării de sănătate a amfibienilor adulți, dar și 

dezvoltarea larvelor din habitatele acvatice. 

Amenințarea afectează speciile: Bombina variegata, Triturus 

montandoni 

B.1 Amenințare 

viitoare 

H05 Poluarea solului și deșeurile solide (cu excepția evacuărilor) 

H05.01 Gunoiul și deșeurile solide 

B.2 Detalii În măsură mică sunt rezultatele turismului, într-o măsură mai mare 

provin de la activități legate de exploatarea forestieră. 

Amenințarea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx. 

Amenințarea afectează habitatele: toate habitatele forestiere, toate 

habitatele de pajiști și tufărișuri subalpine,  habitatul 6430. 

B.1 Amenințare 

viitoare 

I  Specii invazive, alte probleme ale speciilor și genele 

I01 Specii invazive non-native (alogene) 

B.2 Detalii Dacă nu sunt respectate măsurile de management recomandate există 

posibilitatea degradării structurale a habitatului prin afirmarea unor 

specii specii invazive cum ar fi Erigeron annuus care deja a fost 

observată pe Valea Șaului și Valea Râușoru. De asemenea. pe Valea 

Râușoru de-a lungul pârâului au fost observate exemplare de 

Reynoutria japonicA Dacă nu va fi eliminată, în timp își va extinde 

arealul, va invada habitatele umede și va fi greu de eradicat. 

Amenințarea afectează habitatele: habitatul 6430 

B.1 Amenințare 

viitoare 

I02 Specii native (indigene) problematice 

B.2 Detalii În zonele situate la altitudini mai mici am observat pătrunderea speciei 
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invazive Pteridium aquilinum, care, în timp, datorită biologiei 

particulare se extinde rapid, devenind dominantă, modificând structura 

habitatului. 

Amenințarea afectează habitatele: habitatul 6230*. 

B.1 Amenințare 

viitoare 

I02 Specii native (indigene) problematice: hibridizare 

B.2 Detalii Triturus montandoni poate hibrida introgresiv cu tritonul comun 

Triturus vulgaris, în zonele în care arealele celor 2 specii se suprapun, 

mai precis în habitatele acvatice pe care le împart pentru reproducere, 

de obicei între 500m și 1.500 m altitudine. Hibrizii introgresivi de 

triton carpatic și triton comun sunt fertili. Zonele afectate de dezvoltare 

urbană sau alte presiuni antropice par să favorizeze hibridarea 

introgresivă, probabil datorită lipsei de opțiuni privind habitatele 

acvatice adecvate pentru reproducere și parteneri. Este demonstrat 

faptul că cele 2 specii prezintă un grad relativ ridicat de izolare sexuală 

comportamentală, dată probabil de diferențele morfologice 

semnificative dintre masculii celor 2 specii, ceea ce întărește ideea că 

hibridarea introgresivă ar fi dată de efective numerice scăzute sau 

posibilități reduse de alegere a partenerilor. Acest lucru poate rezulta 

din fragmentarea habitatelor și a populațiilor celor 2 specii și 

dezechilibrele create în dinamica extincții locale - recolonizări. Pe de 

altă parte, în habitatele acvatice cu suprafețe mari, existente în peisaje 

forestiere relativ puțin impactate, nu au fost observați hibrizi, deși 

ambele specii coexistau în aceleași habitate. Aceste fapte ne fac să 

concluzionăm faptul că hibridarea introgresivă a celor 2 specii apare 

ca amenințare, doar în combinație cu amenințări la nivel de peisaj 

(fragmentarea și distrugerea unor habitate) și prin scăderea 

conectivității dintre populații diferite. Un peisaj antropizat, cu 

posibilități de dispersie reduse pentru tritoni, va însemna și o 

amenințare mult mai ridicată a hibridizării introgresive dintre tritonul 

comun și tritonul carpatic. 

Amenințarea afectează speciile: Triturus montandoni. 
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B.1 Amenințare 

viitoare 

J Modificări ale sistemului natural 

J01.01 Incendii 

B.2 Detalii Jnepenișurile pot fi incendiate voit de către ciobani pentru mărirea 

suprafețelor de pășunat. 

Amenințarea afectează habitatele:4070* 

B.1 Amenințare 

viitoare 

J02.02 Inlaturarea de sedimente (mâl, nisip, pietriș) 

B.2 Detalii Pe toate văile din cadrul sitului unde a fost identificat habitatul 6430 

există posibilitatea efectuării unor lucrări de regularizare a cursurilor 

de apă sau de captare a apei. 

Aceste lucrări sunt efectuate de către Administrația Națională ”Apele 

Române” (de multe ori la solicitarea autorităților locale, de cei care își 

construiesc case sau au investiții majore în apropierea albiei) și au un 

efect negativ semnificativ asupra faunei acvatice. În timpul acestor 

lucrări albiile râurilor/pârâurilor sunt ”curățate”, pietrișul este excavat, 

toate pietrele de dimensiuni mari și obstrucțiile (de exemplu lemn 

căzut în albia minoră) sunt scoase din albia minoră, astfel zonele de 

ascunziș și de hrănire a speciei sunt distruse. O altă problemă cauzată 

de aceste lucrări este angrenarea suspensiilor solide în masa apei în 

timpul acestor lucrări, astfel multe exemplare de pești mor în timpul 

executării lucrărilor. Tot în cadrul acestor lucrări sunt tăiate arborii de 

pe malul pârâurilor, pentru a permite accesul utilajelor de lucru în 

apropierea albiei minore. Acești arbori însă au un rol important în 

consolidarea malului. Sunt cazuri în care aceste lucrări sunt efectuare 

de către investitori/proprietari, ca și în cazul păstrăvăriei Nămăiești în 

amonte și aval de captarea lor. 

Amenințarea afectează specia: Cottus gobio 

Amenințarea afectează habitatele: habitatul 6430 

B.1 Amenințare 

viitoare 

J02.06.02 captări de apă de suprafață pentru alimentarea cu apă 

B.2 Detalii Secțiunile de unde se extrage apa/cu oscilații însemnate/au niveluri 

extrem de scăzute de apă și sunt bariere (habitatul este fragmentat) sunt 
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doar habitate moderat adecvate pentru zglăvocii adulți, dar sunt 

habitate total neadecvate pentru stadiile juvenile mult mai puțin 

mobile. 

Amenințarea afectează specia: Cottus gobio 

B.1 Amenințare 

viitoare 

J02.06.05 captări de apă de suprafață pentru fermele piscicole 

B.2 Detalii Secțiunile de unde se extrage apa/cu oscilații însemnate/au niveluri 

extrem de scăzute de apă și sunt bariere (habitatul este fragmentat) sunt 

doar habitate moderat adecvate pentru zglăvocii adulți, dar sunt 

habitate total neadecvate pentru stadiile juvenile mult mai puțin 

mobile. 

Amenințarea afectează specia: Cottus gobio 

B.1 Amenințare 

viitoare 

J02.06.06 captări de apă de suprafață pentru hidro-centrale 

B.2 Detalii Secțiunile de unde se extrage apa/cu oscilații însemnate/au niveluri 

extrem de scăzute de apă și sunt bariere (habitatul este fragmentat) sunt 

doar habitate moderat adecvate pentru zglăvocii adulți, dar sunt 

habitate total neadecvate pentru stadiile juvenile mult mai puțin 

mobile. 

Amenințarea afectează specia: Cottus gobio 

B.1 Amenințare 

viitoare 

J02.12.02 Diguri de apărare pentru inundații în sistemele de apă 

interioare 

B.2 Detalii Barajele, pragurile de fund îndiguirile pot determina degradarea 

habitatelor riverane. 

Construirea de diguri paralele cu firul apei determină fragmentarea 

habitatului specie și modificarea caracteristicilor morfologice ale 

albiei, cu efecte negative asupra debitului, vitezei apei și a vegetației 

din zona ripariană, ceea ce poate duce la alterarea/ dispariția 

habitatelor ripariene. 

Amenințarea afectează specia: Carabus variolosus 

Amenințarea afectează habitatele: 91E0*. 

B.1 Amenințare J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat 
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viitoare 

B.2 Detalii Amenințarea apare, pentru Triturus montandoni,  în zona drumului 

asfaltat din jurul barajului. Exemplarele din habitatele acvatice 

naturale sau antropice din limita drumurilor sunt afectate de această 

infrastructură și din cauza fragmentării habitatelor terestre sau blocare 

a migrației spre aceste habitate. Lipsa posibilității de migrare, uciderea 

prin coliziune duc la consangvinizare și extincția locală a  Triturus 

montandoni. 

Pentru Cottus gobio, pragurile de fund (din lemn sau din beton de 

diferite dimensiuni) și barajele constituie o barieră peste care Cottus 

gobio nu poate să treacă, astfel populația speciei devine fragmentată. 

Problema cea mare apare în acel caz în care dintr-un motiv (de 

exemplu poluarea râului, viitură foarte mare și ca urmare a acestuia 

toți peștii sunt omorâți pe un sector de râu din cauză că branhiile 

acestora se înfundă) Cottus gobio dispare de pe un sector de râu și nu 

mai poate repopula acest sector deoarece datorită acestor praguri 

migrația speciei în amonte nu este posibilă. Astfel specia poate să 

dispară de pe unele sectoare. La fel, pragurile din beton și din lemn 

afectează transportul natural de piatră, pietriș și nisip al 

râurilor/pârâurilor. Astfel în aval de acestea nu mai este adus și 

depozitat pietrișul și nisipul din amonte, doar cel prezent este 

transportat în aval, astfel albia minoră a acestor râuri/pârâuri se 

adâncește de la an la an. Specia nu poate să treacă de o barieră artificală 

mai înaltă de 18-20 de cm. Secțiunile de unde se extrage apa/cu 

oscilații însemnate/au niveluri extrem de scăzute de apă și sunt bariere 

(habitatul este fragmentat) sunt doar habitate moderat adecvate pentru 

zglăvocii adulți, dar sunt habitate total neadecvate pentru stadiile 

juvenile mult mai puțin mobile. 

Amenințarea afectează speciile: Triturus montandoni, Cottus gobio 

B.1 Amenințare 

viitoare 

J03.01.01 Reducerea disponibilității prăda (inclusiv cadavre, rămășițe) 

B.2 Detalii Succesiunile biocenotice, cauzate de schimbările climate sau de factori 
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antropici pot conduce la pierderea unor porțiunii din habitat care 

asigură momentan hrană și adăpost pentru speciile de pradă. 

O suprafață întinsă, compactă de ienupăr nu este favorabilă speciei. 

Este necesară menținerea unui mozaic natural cu ienupăr, afin și plante 

ierboase pentru a asigura adăpost și zonă de hrănire pentru animalele 

sălbatice care pot servi ca hrană carnivorelor mari (Lepus europaeus, 

Tetrao urogallus, Tetrastes bonasia și altele asemenea) 

Amenințarea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx 

B.1 Amenințare 

viitoare 

J03.02 Reducerea conectivității de habitat, din cauze antropice 

B.2 Detalii Succesiunile biocenotice, cauzate de de factori antropici pot conduce 

la pierderea unor porțiunii din habitat care asigură și hrană și adăpost 

pentru speciile de interes conservativ. 

Amenințarea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx 

B.1 Amenințare 

viitoare 

J03.02.01 reducerea migrației / bariere de migrație 

B.2 Detalii Pragurile de fund (din lemn sau din beton de diferite dimensiuni) și 

barajele constituie o barieră peste care Cottus gobio nu poate să treacă, 

astfel populația speciei devine fragmentată. Problema cea mare apare 

în acel caz în care dintr-un motiv (de exemplu poluarea râului, viitură 

foarte mare și ca urmare a acestuia toți peștii sunt omorâți pe un sector 

de râu din cauză că branhiile acestora se înfundă) Cottus gobio dispare 

de pe un sector de râu și nu mai poate repopula acest sector deoarece 

datorită acestor praguri migrația speciei în amonte nu este posibilă. 

Astfel specia poate să dispară de pe unele sectoare. La fel, pragurile 

din beton și din lemn afectează transportul natural de piatră, pietriș și 

nisip al râurilor/pârâurilor. Astfel în aval de acestea nu mai este adus 

și depozitat pietrișul și nisipul din amonte, doar cel prezent este 

transportat în aval, astfel albia minoră a acestor râuri/pârâuri se 

adâncește de la an la an. Specia nu poate să treacă de o barieră artificală 

mai înaltă de 18-20 de cm. Secțiunile de unde se extrage apa/cu 

oscilații însemnate/au niveluri extrem de scăzute de apă și sunt bariere 
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(habitatul este fragmentat) sunt doar habitate moderat adecvate pentru 

zglăvocii adulți, dar sunt habitate total neadecvate pentru stadiile 

juvenile mult mai puțin mobile. 

Amenințarea afectează specia: Cottus gobio 

B.1 Amenințare 

viitoare 

J03.02.02 reducerea dispersiei 

B.2 Detalii Pragurile de fund (din lemn sau din beton de diferite dimensiuni) și 

barajele constituie o barieră peste care Cottus gobio nu poate să treacă, 

astfel populația speciei devine fragmentată. Problema cea mare apare 

în acel caz în care dintr-un motiv (de exemplu poluarea râului, viitură 

foarte mare și ca urmare a acestuia toți peștii sunt omorâți pe un sector 

de râu din cauză că branhiile acestora se înfundă) Cottus gobio dispare 

de pe un sector de râu și nu mai poate repopula acest sector deoarece 

datorită acestor praguri migrația speciei în amonte nu este posibilă. 

Astfel Specia poate să dispară de pe unele sectoare. La fel, pragurile 

din beton și din lemn afectează transportul natural de piatră, pietriș și 

nisip al râurilor/pârâurilor. Astfel în aval de acestea nu mai este adus 

și depozitat pietrișul și nisipul din amonte, doar cel prezent este 

transportat în aval, astfel albia minoră a acestor râuri/pârâuri se 

adâncește de la an la an. Specia nu poate să treacă de o barieră artificală 

mai înaltă de 18-20 de cm. Secțiunile de unde se extrage apa/cu 

oscilații însemnate/au niveluri extrem de scăzute de apă și sunt bariere 

(habitatul este fragmentat) sunt doar habitate moderat adecvate pentru 

zglăvocii adulți, dar sunt habitate total neadecvate pentru stadiile 

juvenile mult mai puțin mobile. 

Amenințarea afectează specia: Cottus gobio 

B.1 Amenințare 

viitoare 

J03.02.03 reducerea schimbului genetic 

B.2 Detalii Pragurile de fund (din lemn sau din beton de diferite dimensiuni) și 

barajele constituie o barieră peste care Cottus gobio nu poate să treacă, 

astfel populația speciei devine fragmentată. Problema cea mare apare 

în acel caz în care dintr-un motiv (de exemplu poluarea râului, viitură 
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foarte mare și ca urmare a acestuia toți peștii sunt omorâți pe un sector 

de râu din cauză că branhiile acestora se înfundă) Cottus gobio dispare 

de pe un sector de râu și nu mai poate repopula acest sector deoarece 

datorită acestor praguri migrația speciei în amonte nu este posibilă. 

Astfel specia poate să dispară de pe unele sectoare. La fel, pragurile 

din beton și din lemn afectează transportul natural de piatră, pietriș și 

nisip al râurilor/pârâurilor. Astfel în aval de acestea nu mai este adus 

și depozitat pietrișul și nisipul din amonte, doar cel prezent este 

transportat în aval, astfel albia minoră a acestor râuri/pârâuri se 

adâncește de la an la an. Specia nu poate să treacă de o barieră artificală 

mai înaltă de 18-20 de cm. Secțiunile de unde se extrage apa/cu 

oscilații însemnate/au niveluri extrem de scăzute de apă și sunt bariere 

(habitatul este fragmentat) sunt doar habitate moderat adecvate pentru 

zglăvocii adulți, dar sunt habitate total neadecvate pentru stadiile 

juvenile mult mai puțin mobile. 

Amenințarea afectează specia: Cottus gobio 

B.1 Amenințare 

viitoare 

K Procesele naturale biotice și abiotice (fără catastrofe) 

K01  Procesele naturale abiotice (lente) 

K01.01 Eroziune 

B.2 Detalii Suprapășunatul și utilizarea excesivă a mijloacelor motorizate 

(motociclete, ATV-uri) pot determina distrugerea covorului vegetal și 

favorizarea eroziunii solului, cu precădere pe Portăreasa unde sunt 

numeroase trasee formate datorită utilizării ATV-urilor. Aceste zone 

erodate constituie nișe ecologice pentru instalarea unor specii străine 

acestui habitat. 

Amenințarea afectează habitatele: toate habitatele de pajiști subalpine. 

B.1 Amenințare 

viitoare 

K02 Evoluție biocenotică, succesiune 

K02.02. Acumularea de materie organică 

B.2 Detalii Acumularea de materie organică poate duce la colmatarea habitatelor 

acvatice utilizate pentru reproducere de către amfibieni și indirect 

scăderea diversității genetice prin izolarea habitatelor de reproducere. 

Un nivel scăzut al apei în bălți poate crește expunerea față de prădători 



193 
 
 

a larvelor și pontei. Bălțile pot seca mai repede iar larvele amfibieni nu 

au suficient timp pentru a se metamorfoza . 

Amenințarea afectează speciile: Bombina variegata, Triturus 

montandoni 

B.1 Amenințare 

viitoare 

K01.03 Secare 

B.2 Detalii Secarea timpurie a habitatelor acvatice duce la extincția locală 

speciilor de amfibieni a căror supraviețuire depinde de continuitatea 

apei, mai ales fiindcă stadiul larvar se realizează în apă. În zonele 

montane, larvele se dezvoltă mai încet din cauza temperaturii reduse a 

apei dar și a hranei mai puțin bogate. Astfel aceste populații sunt mai 

vulnerabile la perioada scurtă în care habitatele acvatice au apă. 

Amenințarea afectează speciile: Bombina variegata, Triturus 

montandoni 

B.1 Amenințare 

viitoare 

K02.01 Schimbarea compoziției de specii (succesiune) 

B.2 Detalii Succesiunile biocenotice, cauzate de schimbările climate sau de factori 

antropici pot conduce la degradarea habitatelor, la pierderea unor 

porțiunii din habitat care asigură momentan hrană și adăpost pentru 

speciile de pradă. 

Amenințarea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx. 

Amenințarea afectează habitatele: habitatele de pajiști subalpine. 

B.1 Amenințare 

viitoare 

K03 Relații interspecifice faunistice 

K03.02 Parazitism 

B.2 Detalii Paraziți externi, interni pot apărea în mod nenatural prin pășunat 

(căpușe). 

Hrănirea artificială cu organe de origine animală poate fi o sursă 

importantă de infestare cu paraziți interni. Marea majoritate a 

deșeurilor de abator care conțin ficat sau plămâni sunt infestați cu 

chiștii viermilor plați sau nematozi. 

Câinii ciobănești nedehelmintizați pot contribui la infectarea cu 

paraziți. 
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Amenințarea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx 

B.1 Amenințare 

viitoare 

K03.03 Introducere a unor boli (patogeni microbieni) 

B.2 Detalii Animalele de casă în special  câinii bolnavi, netratați (aici nu ne 

referim la animalele de companie îngrijite corespunzător) abandonați 

pot infecta populația de carnivore dar și alte animale sălbatice cu 

diferite boli. 

Păstrăvăria are un impact negativ semnificativ asupra speciilor de pești 

din apele natural prin introducerea unor boli (patogeni microbieni) în 

apele naturale, care poate ataca specia Cottus gobio. O altă problemă 

este faptul că tot accidental pot scăpa din crescătoriile de pești specii 

invazive (de exemplu Carassius gibelio), care înseamnă concurență de 

hrănire, habitat și reproducere pentru Cottus gobio. Această ultimă 

problemă nu este prezentă în situl Natura 2000 ROSCI0381 Râul 

Târgului - Argeșel - Râușor, apare în special  în cazul amenajării unor 

lacuri de pescuit în vecinătatea râului/pârâului unde sunt crescute și 

alte specii în afară de Salmonide. 

Dacă vor fi plantați puieți de Pinus mugo în vederea refacerii 

habitatului, trebuie verificată proveniența lor, pentru a nu produce 

răspândirea unor boli și dăunători. Este posibil ca specii de insecte și 

ciuperci ce invadează pepinierele să ajungă, prin materialul săditor, la 

jnepeniș sau să se răspândească în mod natural, producând atacuri. 

Amenințarea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx,  

Cottus gobio. 

Amenințarea afectează habitatele: 4070* 

B.1 Amenințare 

viitoare 

K03.06 Antagonism cu animale domestice 

B.2 Detalii Prezența câinilor hoinari sau a câinilor ciobănești în număr ridicat 

poate avea efect negativ. 

Prezența câinilor în jurul turmelor de oi este necesară pentru protecția 

turmelor față de carnivore. Astfel putem considera antagonism numai 

cazurile în care cânii părăsesc pășunea și turma și încep să vâneze.  
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5.2. Hărțile activităților cu potențial impact 

5.2.1. Harta presiunilor actuale și a intensității acestora la nivelul ariei naturale 

protejate 

 

Tabel 58 C: lista atributelor hărții presiunilor actuale și intensității acestora 

Amenințarea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx 

B.1 Amenințare 

viitoare 

K04.05 Daune cauzate de ierbivore (inclusiv specii de vânat) 

B.2 Detalii Covorul ierbos poate fi degradat prin activitatea mistreților, care 

decopertează suprafețe mari, afectând închegarea vegetației.  

Amenințarea afectează habitatele: habitatul 4060, toate habitatele de 

pajiști subalpine. 

B.1 Amenințare 

viitoare 

M Schimări globale 

M01 Schimbarea condițiilor abiotice 

B.2 Detalii Condiția optimă pentru existența pășunilor cu Nardus stricta este 

troficitatea redusă a substratului. Prin urmare, se crede că schimbările 

climatice nu ar trebui să determine distrugerea totală a habitatului. 

Toate acestea pot duce la schimbări substanțiale în compoziția 

floristică a diferitelor subtipuri. Subtipurile de tranziție de la pajiștile 

umede și cele care apar în zonele montane de mare altitudine, în special  

chionofile sunt probabil cele mai vulnerabile. 

Amenințarea afectează habitatele: habitatele de pajiști subalpine. 

B.1 Amenințare 

viitoare 

M02 Schimbarea condițiilor biotice 

M02.01 Înlocuirea și deteriorarea habitatului 

B.2 Detalii Schimbările climatice pot determina migrarea pe altitudine a pădurii 

de molid, care poate înlocui, treptat, habitatele de tufărișuri. 

Amenințarea afectează habitatele: habitatele de tufărișuri subalpine. 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală A Agricultura 

A04 Pășunatul 

A04.01 Pășunatul intensiv 
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A04.01.02 Pășunatul intensiv al oilor 

C.1. Localizarea 

presiunii actuale 

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.2. Localizarea 

presiunii actuale 

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.3. Intensitatea 

presiunii actuale 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.4 Detalii Suprapășunatul nu permite dezvoltarea exemplarelor juvenile de 

jneapăn și extinderea arealului tufărișurilor subalpine. 

Pășunatul se practică pe toată suprafața sitului care se află pe golul 

alpin. Animalele provin din satele învecinate dar sunt si animale 

proprii ale ciobanilor. Stânele sunt păzite de oameni și câini. Numărul 

și tipul animalelelor de la stâne  variază. Prezența animalelor 

domestice determină deranjarea habitatului prin distrugerea florei și 

faunei, alterarea calității solului și altele. 

Presiunea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx 

Presiunea afectează habitatele: toate habitatele forestiere, toate 

habitatele de pajiști și tufărișuri subalpine, habitatul 6430. 

A1. Presiune actuală A04.01.05 Pășunatul intensiv în amestec de animale 

C.1. Localizarea 

presiunii actuale 

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.2. Localizarea 

presiunii actuale 

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.3. Intensitatea 

presiunii actuale 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.4 Detalii Pășunatul se practică pe toată suprafața sitului care se află pe golul 

alpin.  

Suprapășunatul nu permite dezvoltarea exemplarelor juvenile de 
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jneapăn și extinderea arealului tufărișurilor subalpine. 

 

Presiunea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx. 

Presiunea afectează habitatele: toate habitatele forestiere, toate 

habitatele de pajiști și tufărișuri subalpine, habitatul 6430. 

A1. Presiune actuală A04.02.01 Pășunatul ne-intensiv al vacilor 

C.1. Localizarea 

presiunii actuale 

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.2. Localizarea 

presiunii actuale 

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.3. Intensitatea 

presiunii actuale 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.4 Detalii Prezența animalelor domestice (pășunat, tranzit, adăpat) determină 

deranjarea habitatului prin: distrugerea (călcarea) florei și faunei; 

modificarea microreliefului; alterarea calității solului și a apei. 

Presiunea afectează specia: Carabus variolosus,  Rosalia alpina. 

Presiunea afectează habitatele: toate habitatele forestiere,  habitatul 

6430. 

A1. Presiune actuală A10.01 îndepărtarea gardurilor vii si a crângurilor sau tufișurilor 

C.1. Localizarea 

presiunii actuale 

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.2. Localizarea 

presiunii actuale 

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.3. Intensitatea 

presiunii actuale 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.4 Detalii În lipsa arborilor și arbuștilor albia minoră a râului/pârâului nu este 

umbrită, apa râului/pârâului se încălzește, astfel cantitatea  oxigenului 

dizolvat în apă scade. Această problemă afectează Specia țintă, care 
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este adaptată unor zone cu apă rece și cantitate mare de oxigen 

dizolvat. Totodată, zonele din vecinătatea arborilor (în special  cele din 

zona rădăcinilor) servesc de multe ori ca zonă de odihnă, reproducere 

sau hrănire pentru speciile de pești. 

Presiunea afectează specia: Cottus gobio 

A1. Presiune actuală B Silvicultura 

B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației 

B02.01 Replantarea pădurii 

B02.01.01. Replantarea pădurii (arbori nativi) 

C.1. Localizarea 

presiunii actuale 

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.2. Localizarea 

presiunii actuale 

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.3. Intensitatea 

presiunii actuale 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.4 Detalii În toate zonele în care s-au efectuat  sau tăieri de regenerare sau orice 

fel de tăieri finale s-a plantat și se plantează încă, molid  indiferent care 

a fost compozitia pădurii inițiale. Peste 2.456 hectare afectate până în 

prezent de plantații artificiale cu molid. 

În zonele cu monoculturi de molid, fagul și arbuștii ale căror fructe și 

semințe constituie hrană pentru urși, sunt rare. În cazul de față, 

replantarea pădurii cu molid (în monocultură) sau chiar menținerea 

monoculturilor de molid, înseamnă pentru urs scăderea disponibilității 

pentru hrana naturală. Nu trebuie uitat faptul că acest lucru poate să fie 

unul dintre multitudinea de factorii care determină urșii să-și caute 

hrana din tomberoanele cu gunoi menajer la marginea localităților și 

conduc la accentuarea conflictelor om-animale sălbatice. Lipsa hranei 

naturale, furnizată de pădurile de foioase, afecteză speciile-pradă ale 

cernivorelor mari. 

Presiunea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx. 



199 
 
 

Presiunea afectează habitatele: toate habitatele forestiere. 

A1. Presiune actuală B02.02 Curățărea pădurii 

C.1. Localizarea 

presiunii actuale 

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.2. Localizarea 

presiunii actuale 

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.3. Intensitatea 

presiunii actuale 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.4 Detalii Se practică metoda de “igienizare a pădurilor” prin tăierea și eventual 

îndepărtarea arborilor uscați și a trunchiurilor căzute din zona 

ripariană, care constituie refugii pentru specia urmărită. 

Presiunea afectează speciile: Carabus variolosus,  Rosalia alpina 

A1. Presiune actuală B02.03 Îndepărtarea lăstărișului 

C.1. Localizarea 

presiunii actuale 

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.2. Localizarea 

presiunii actuale 

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.3. Intensitatea 

presiunii actuale 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.4 Detalii În lipsa arborilor și arbuștilor albia minoră a râului/pârâului nu este 

umbrită, apa râului/pârâului se încălzește, astfel cantitatea  oxigenului 

dizolvat în apă scade. Această problemă afectează Specia țintă, care 

este adaptată unor zone cu apă rece și cantitate mare de oxigen 

dizolvat. Totodată, zonele din vecinătatea arborilor (în special  cele din 

zona rădăcinilor) servesc de multe ori ca zonă de odihnă, reproducere 

sau hrănire pentru speciile de pești. 

Presiunea afectează specia: Cottus gobio 

A1. Presiune actuală B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de uscare 
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C.1. Localizarea 

presiunii actuale 

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.2. Localizarea 

presiunii actuale 

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.3. Intensitatea 

presiunii actuale 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.4 Detalii Lemnul mort este în general îndepărtat din pădure cu ocazia 

exploatărilor forestiere, inclusiv arborii bolnavi, rupți așa numitele 

produse de igienă și respectiv accidentale. 

Arborii uscați pe picior sau arborii dărâmați de vânt asigură, pentru 

numeroase specii, locurile de cuibărit, refugiu, adăpost în timpul 

reproducerii și nu numai. Asigurarea adăpostului pentru speciile care 

pot constitui hrana carnivorelor sau asigurarea a mai multor opțiuni de 

alegerea adăpostului optim pentru carnivorele mari este esențială 

pentru supraviețuirea lor.  

Îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de uscare include un deranj 

puternic temporar în perioada când activitatea se desfășoară iar pe 

termen lung contribuie la dispariția locurilor cu adăpost potențial. 

Presiunea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx. 

Presiunea afectează habitatele: toate habitatele forestiere. 

A1. Presiune actuală  B03 Exploatare forestieră fără replantare sau refacere naturală 

C.1. Localizarea 

presiunii actuale 

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.2. Localizarea 

presiunii actuale 

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.3. Intensitatea 

presiunii actuale 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.4 Detalii În perioada 2001-2014 au fost peste 755 hectare de pădure afectate de 
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tăieri ilegale în sit. 

Exploatarea forestieră controlată, chiar dacă nu periclitează 

semnificativ viabilitatea specilor de fauna, într-un sit mic, cum este 

situl de față, contribuie semnificativ la îngreunarea îndeplinirii funcției 

de asigurarea conectivității cu zonele învecinate.  

Exploatările forestiere afectează habitatele ripariane adiacente, situate 

de-a lungul cursurilor de apă, datorită transportului și depozitării 

materialului lemnos (bușteni) și a resturilor lemnoase antrenate de apă, 

de pe versanți, de-a lungul văilor, ceea ce duce la: modificări 

cantitative și calitative ale reliefului, apei și vegetației ripariene prin: 

modificarea albiei (formă, substrat, direcție de curgere), a debitului, a 

vitezei de curgere, a turbidității, a compoziției chimice a apei, a 

compoziție specifice a vegetației; pe versanți, apa pluvială generează 

fenomene de eroziune care afectează habitatele din aval. 

Exploatarea forestieră are un impact indirect asupra speciei Cottus 

gobio (și a ihtiofaunei în general). În momentul de față pădurile sunt 

supraexploatate, în multe zone sunt tăieri rase de dimensiuni mari, 

astfel precipitațiile nu sunt reținute de păduri, viiturile de primăvară și 

toamnă sunt foarte mari, iar secetele din perioadele de vară sunt foarte 

însemnate. La fel, ca un efect negativ al exploatărilor forestiere se 

poate aminti antrenarea suspensiilor solide (în special  pământ, noroi 

de pe drumurile forestiere) în albiile minore ale pârâurilor de către 

viituri, cauzând moartea speciilor de pești prin înfundarea branhiilor 

acestora cât și sufocarea icrelor. Pe lângă aceasta, utilajele de 

exploatare poluează accidental apele cu diferite substanțe petrolifere. 

Presiunea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx, 

Carabus variolosus, Cottus gobio. 

Presiunea afectează habitatele: toate habitatele forestiere. 

A1. Presiune actuală B06 Pășunatul în pădure/în zonă împădurită 

C.1. Localizarea 

presiunii actuale 

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 
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C.2. Localizarea 

presiunii actuale 

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.3. Intensitatea 

presiunii actuale 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.4 Detalii Pășunatul în pădure conduce la degradarea covorului ierbos specific, 

la apariția speciilor nitrofile, la distrugerea speciilor de plante 

arbustive și ierboase care intră în dieta urșilor și a speciilor-pradă. De 

asemenea. se poate ajunge și la o creștere a fenomenului de prădare în 

șeptel, animalele domestice fiind mai ușor accesibile carnivorelor 

mari, în pădure, decât în pajiștile deschise. Acest lucru poate duce la o 

creștere a conflictelor om-carnivore. 

Presiunea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx 

A1. Presiune actuală B07 Alte activități silvice decât cele listate în modelul SINCRON 

C.1. Localizarea 

presiunii actuale 

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.2. Localizarea 

presiunii actuale 

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.3. Intensitatea 

presiunii actuale 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.4 Detalii Aceasta are un impact indirect asupra speciei (și a ihtiofaunei în 

general). Se produce antrenarea suspensiilor solide (în special  pământ, 

noroi de pe drumurile forestiere) în albiile minore ale pârâurilor de 

către viituri, cauzând moartea speciilor de pești prin înfundarea 

branhiilor acestora cât și sufocarea icrelor. Pe lângă aceasta, utilajele 

de exploatare poluează accidental apele cu diferite substanțe 

petrolifere. 

Presiunea afectează specia: Cottus gobio 

Presiunea afectează habitatele: toate habitatele forestiere. 

A1. Presiune actuală D Rețele de comunicații 
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D01 Drumuri, poteci și căi ferate 

D01.01 Poteci, trasee, trasee pentru ciclism 

C.1. Localizarea 

presiunii actuale 

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.2. Localizarea 

presiunii actuale 

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.3. Intensitatea 

presiunii actuale 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.4 Detalii Drumurile forestiere intens circulate de către utilajele de exploatare a 

materialului lemnos determină: degradarea/distrugerea covorului 

vegetal,  modificarea configurației terenului, reducerea sau 

fragmentarea suprafeței habitatelor.  

De asemenea., potecile afectează habitatele adiacente prin modificarea 

configurației terenului, distrugerea vegetației, producând în același 

timp și modificări în lanțul trofic. Vegetația reprezintă sursa de hrană 

pentru ierbivore și rozătoare, acestea la rândul lor constituind sursă de 

hrană pentru urs, lup, râs și alte specii. 

Presiunea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx 

A1. Presiune actuală D01.02 Drumuri, autostrăzi 

C.1. Localizarea 

presiunii actuale 

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.2. Localizarea 

presiunii actuale 

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.3. Intensitatea 

presiunii actuale 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.4 Detalii Construcția de drumuri de scos apropiat inclusiv pe suprafețe unde 

panta terenului este mai mare de 25 de grade și acestea nu sunt permise 

conform reglementărilor silvice. 
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Drumurile forestiere intens circulate de către utilajele de exploatare a 

materialului lemnos determină: degradarea/distrugerea covorului 

vegetal,  modificarea configurației terenului, reducerea sau 

fragmentarea suprafeței habitatelor.  

În perioada migrațiilor de toamnă și primăvară, traficul auto poate duce 

la scăderi drastice în numărul adulților speciilor de amfibieni, ce se 

reproduc. Frecvent adulții folosesc pentru reproducere bălți temporare 

care se formează în urmele de roți sau pe marginea drumului. Chiar și 

în cazul unui trafic redus adulții și larvele pot fi omorâte de 

autovehicule dacă bălțile sunt pe axul drumului.  

Presiunea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx, 

Carabus variolosus. 

Presiunea afectează habitatele: toate habitatele forestiere. 

A1. Presiune actuală E Urbanizare, dezvoltare rezidențială și comercială 

E01 Zone urbanizate, habitare umana (locuințe umane) 

E01.03 Habitare dispersată (locuințe risipite, disperse) 

C.1. Localizarea 

presiunii actuale 

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.2. Localizarea 

presiunii actuale 

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.3. Intensitatea 

presiunii actuale 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.4 Detalii Mai multe constructii permanente (cabane) sau temporare (barăcile 

muncitorilor silvici) au fost semnalate pe suprafața ariei protejate. 

Presiunea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx,  

Bombina variegata, Triturus montandoni 

A1. Presiune actuală E01.04 Alte modele (tipuri) de habitare/ locuințe 

C.1. Localizarea 

presiunii actuale 

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 
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C.2. Localizarea 

presiunii actuale 

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.3. Intensitatea 

presiunii actuale 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.4 Detalii Camparea în locuri neautorizate și urme de foc au fost semnalate pe 

suprafața ariei protejate. 

Presiunea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx 

A1. Presiune actuală F Folosirea resurselor biologice, altele decât agricultura și silvicultura 

F01.01 piscicultură intensivă, intensificată 

C.1. Localizarea 

presiunii actuale 

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.2. Localizarea 

presiunii actuale 

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.3. Intensitatea 

presiunii actuale 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.4 Detalii Păstrăvăria are un impact negativ semnificativ asupra speciilor de pești 

din apele naturale, pentru că accidental pot apărea alți prădători (de 

exemplu Oncorhynchus mykiss, care este o specie alohtonă), care, pe 

lângă Salmo trutta, constituie o presiune în plus pentru populația 

speciei Cottus gobio. O altă problemă este faptul că tot accidental pot 

scăpa din crescătoriile de pești specii invazive (de exemplu Carassius 

gibelio), care înseamnă concurență de hrănire, habitat și reproducere 

pentru Cottus gobio. Această ultimă problemă nu este prezentă în situl 

Natura 2000 ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor, apare în 

special  în cazul amenajării unor lacuri de pescuit în vecinătatea 

râului/pârâului unde sunt crescute și alte specii în afară de Salmonide. 

Presiunea afectează specia: Cottus gobio 

A1. Presiune actuală F03 Vânătoarea și colectarea animalelor sălbatice (terestre) 

F03.01 Vânătoare 
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C.1. Localizarea 

presiunii actuale 

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.2. Localizarea 

presiunii actuale 

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.3. Intensitatea 

presiunii actuale 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.4 Detalii Situl include și fonduri de vânătoare ceea ce înseamnă că vânătoarea 

este încă practicată. 

Efectele vânătorii sunt multiple, depinzând de activitățile desfășurate:  

împușcare (recoltare), vânătoare de selecție, hrănire artificială, 

atragere la observator. Recoltarea scade atât baza trofică cât și 

efectivul speciilor țintă. 

Vânătoarea de selecție la ungulate reduce baza trofică pentru 

carnivore, vânarea carnivorelor mari distruge structura naturală a 

populației, în aceeași timp totodată scade șansa imigrări (și prin asta 

schimbului de gene). 

Hrănirea artificială printre altele are ca scop de obicei ținerea 

animalelor în principal urșii pe fondul de vânătoare și nu se ține cont 

de efectul dăunător al hranei (momelii) pentru sănătatea și prin asta 

viabilitatea animalelor. În plus speciile hrănite au și ele  un rol 

important în ecosistem iar prin administrarea hranei artificiale ele nu 

vor îndeplini acest rol important.   

Presiunea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx 

A1. Presiune actuală F02.03.02 Săpat după momeală/colectare 

C.1. Localizarea 

presiunii actuale 

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.2. Localizarea 

presiunii actuale 

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 
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C.3. Intensitatea 

presiunii actuale 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.4 Detalii Au fost observați pescari care colectau larve de trichoptere folosite ca 

momeală pentru pescuit sau săpau după viermi și alte larve de insecte 

în proximitatea apei; prin acțiunile lor afectează habitatul speciei prin: 

distrugerea (călcarea) florei și faunei și limitarea resurselor trofice ale 

speciei. 

Presiunea afectează specia:  Carabus variolosus 

A1. Presiune actuală F04.02 Colectarea (ciuperci, licheni, fructe de pădure etc) 

C.1. Localizarea 

presiunii actuale 

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.2. Localizarea 

presiunii actuale 

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.3. Intensitatea 

presiunii actuale 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.4 Detalii Colectarea de ciuperci și fructe de pădure (afine, zmeură) este 

practicată de localnici, și turiști ocazional la scară mică de obicei în 

timpul recreerii. Având în vedere că zona se folosește pentru recreere, 

sport, turism, colectarea ciupercilor și fructelor de pădure este legată 

și de aceste activități. Colectarea ciupercilor și fructelor de pădure, în 

sine, nu afectează semnificativ speciile sau habitatele. În cazul 

colectării ciupercilor și a fructelor de pădure în cantități industriale 

viabilitatea pe termen lung a speciilor și habitatelor în locul respectiv, 

va fi semnificativ afectată, prin perturbarea habitatului, și prin scăderea 

bazei trofice, în cazul ursului. 

Presiunea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx. 

Presiunea afectează habitatele: toate habitatele forestiere, habitatul 

4060. 

A1. Presiune actuală F05.04. Braconaj 

C.1. Localizarea Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 
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presiunii actuale 

[geometrie] 

C.2. Localizarea 

presiunii actuale 

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.3. Intensitatea 

presiunii actuale 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.4 Detalii De cele mai multe ori, specia vizată este păstrăvul, însă în multe cazuri 

și exemplarele de zglăvoacă sunt ucise (de exemplu când se utilizează 

curentul electric sau diferite tipuri de otrăvuri). 

Presiunea afectează specia: Cottus gobio 

A1. Presiune actuală G1 Intruziuni și dezechilibre umane 

G01 Sport în aer liber și activități de petrecere a timpului liber, 

activități recreative 

G01.03 Vehicule cu motor 

C.1. Localizarea 

presiunii actuale 

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.2. Localizarea 

presiunii actuale 

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.3. Intensitatea 

presiunii actuale 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.4 Detalii Vehiculele cu motor produc zgomot, poluare, distrugerea vegetației și 

chiar modificarea configurației terenului. Zgomotul produs de motoare 

determină evitarea acestor zone de către mamifere și implicit 

modificarea arealului speciei și altele asemenea. 

Presiunea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx. 

Presiunea afectează habitatele: toate habitatele forestiere. 

A1. Presiune actuală G01.03.02 conducerea în afara drumului a vehiculelor motorizate 

C.1. Localizarea 

presiunii actuale 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 
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[geometrie] 

C.2. Localizarea 

presiunii actuale 

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.3. Intensitatea 

presiunii actuale 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.4 Detalii Circulația în afara drumurilor și cu ATV-uri accelerază degradarea 

eroziunea căilor de acces și provoacă tasarea solului pe căile nou 

realizate. 

Cele mai afectate grupări vegetale sunt cele situate în imediata 

vecinătate a traseelor turistice, în special  de creastă pe Țefeleica, 

Portăreasa. Tot în aceste zone sunt practicate diferite sporturi cu 

mijloace motorizate (motociclete, ATV-uri) fiind create numeroase 

trasee care fragmentează habitatul și favorizează eroziunea solului, 

mai ales pe Portăreasa. 

Conducerea mașinilor de teren, a ATV-urilor și a altor vehicule 

motorizate în albia  râurilor din sit constituie o presiune periodică, însă 

importantă asupra speciilor de pești.  

Presiunea afectează specia: Cottus gobio. 

Presiunea afectează habitatele: toate habitatele forestiere, habitatele de 

pajiști și tufărișuri subalpine. 

A1. Presiune actuală G01.08 Alte activități sportive și recreative în aer liber 

C.1. Localizarea 

presiunii actuale 

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.2. Localizarea 

presiunii actuale 

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.3. Intensitatea 

presiunii actuale 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.4 Detalii În zona de creastă (Portăreasa, Tîrîțoasa) turiștii nu respectă traseele 

turistice marcate și creează poteci ce fragmentează habitatul. De 
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asemenea., au fost observate vetre de foc în perimetrul habitatului 

realizate de turiștii care campează pe creastă.   

Presiunea afectează habitatele: habitatele de pajiști subalpine. 

A1. Presiune actuală G05.11 Moartea sau rănirea prin coliziune 

C.1. Localizarea 

presiunii actuale 

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.2. Localizarea 

presiunii actuale 

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.3. Intensitatea 

presiunii actuale 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.4 Detalii În perioada migrațiilor de toamnă și primăvară, traficul auto poate duce 

la scăderi drastice în numărul adulților ce se reproduc. Frecvent adulții 

folosesc pentru reproducere bălți temporare care se formează în urmele 

de roți sau pe marginea drumului. Chiar și în cazul unui trafic redus 

adulții și larvele pot fi omorâte de autovehicule dacă bălțile sunt pe 

axul drumului. 

Presiunea afectează speciile: Bombina variegata, Triturus montandoni 

A1. Presiune actuală H Poluare 

H05 Poluarea solului și deșeurile solide (cu excepția evacuărilor) 

H05.01 Gunoiul și deșeurile solide 

C.1. Localizarea 

presiunii actuale 

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.2. Localizarea 

presiunii actuale 

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.3. Intensitatea 

presiunii actuale 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.4 Detalii În măsură mică sunt rezultatele turismului, într-o măsură mai mare 

provin de la activități legate de exploatarea forestieră. 
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Presiunea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx. 

Presiunea afectează habitatele: toate habitatele forestiere, toate 

habitatele de pajiști și tufărișuri subalpine,  habitatul 6430. 

A1. Presiune actuală I  Specii invazive, alte probleme ale speciilor și genele 

I02 Specii native (indigene) problematice 

C.1. Localizarea 

presiunii actuale 

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.2. Localizarea 

presiunii actuale 

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.3. Intensitatea 

presiunii actuale 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.4 Detalii În zonele situate la altitudini mai mici am observat pătrunderea speciei 

invazive Pteridium aquilinum, care, în timp, datorită biologiei 

particulare se extinde rapid, devenind dominantă, modificând structura 

habitatului. 

Presiunea afectează habitatele: habitatul 6230*. 

A1. Presiune actuală J Modificări ale sistemului natural 

J02.02 Inlaturarea de sedimente (mâl, nisip, pietriș) 

C.1. Localizarea 

presiunii actuale 

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.2. Localizarea 

presiunii actuale 

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.3. Intensitatea 

presiunii actuale 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.4 Detalii Aceste lucrări sunt efectuate de către Administrația Națională ”Apele 

Române” (de multe ori la solicitarea autorităților locale, de cei care își 

construiesc case sau au investiții majore în apropierea albiei) și au un 

efect negativ semnificativ asupra faunei acvatice. În timpul acestor 
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lucrări albiile râurilor/pârâurilor sunt ”curățate”, pietrișul este excavat, 

toate pietrele de dimensiuni mari și obstrucțiile (de exemplu lemn 

căzut în albia minoră) sunt scoase din albia minoră, astfel zonele de 

ascunziș și de hrănire a speciei sunt distruse. O altă problemă cauzată 

de aceste lucrări este angrenarea suspensiilor solide în masa apei în 

timpul acestor lucrări, astfel multe exemplare de pești mor în timpul 

executării lucrărilor. Tot în cadrul acestor lucrări sunt tăiate arborii de 

pe malul pârâurilor, pentru a permite accesul utilajelor de lucru în 

apropierea albiei minore. Acești arbori însă au un rol important în 

consolidarea malului. Sunt cazuri în care aceste lucrări sunt efectuare 

de către investitori/proprietari, ca și în cazul păstrăvăriei Nămăiești în 

amonte și aval de captarea lor. 

Presiunea afectează specia: Cottus gobio 

A1. Presiune actuală J02.06.02 captări de apă de suprafață pentru alimentarea cu apă 

C.1. Localizarea 

presiunii actuale 

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.2. Localizarea 

presiunii actuale 

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.3. Intensitatea 

presiunii actuale 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.4 Detalii Secțiunile de unde se extrage apa/cu oscilații însemnate/au niveluri 

extrem de scăzute de apă și sunt bariere (habitatul este fragmentat) sunt 

doar habitate moderat adecvate pentru zglăvocii adulți, dar sunt 

habitate total neadecvate pentru stadiile juvenile mult mai puțin 

mobile. 

Presiunea afectează specia: Cottus gobio 

A1. Presiune actuală J02.06.05 captări de apă de suprafață pentru fermele piscicole 

C.1. Localizarea 

presiunii actuale 

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 
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C.2. Localizarea 

presiunii actuale 

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.3. Intensitatea 

presiunii actuale 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.4 Detalii Secțiunile de unde se extrage apa/cu oscilații însemnate/au niveluri 

extrem de scăzute de apă și sunt bariere (habitatul este fragmentat) sunt 

doar habitate moderat adecvate pentru zglăvocii adulți, dar sunt 

habitate total neadecvate pentru stadiile juvenile mult mai puțin 

mobile. 

Presiunea afectează specia: Cottus gobio 

A1. Presiune actuală J02.06.06 captări de apă de suprafață pentru hidro-centrale 

C.1. Localizarea 

presiunii actuale 

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.2. Localizarea 

presiunii actuale 

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.3. Intensitatea 

presiunii actuale 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.4 Detalii Secțiunile de unde se extrage apa/cu oscilații însemnate/au niveluri 

extrem de scăzute de apă și sunt bariere (habitatul este fragmentat) sunt 

doar habitate moderat adecvate pentru zglăvocii adulți, dar sunt 

habitate total neadecvate pentru stadiile juvenile mult mai puțin 

mobile. 

Presiunea afectează specia: Cottus gobio 

A1. Presiune actuală J02.12.02 Diguri de apărare pentru inundații în sistemele de apă 

interioare 

C.1. Localizarea 

presiunii actuale 

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.2. Localizarea Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 
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presiunii actuale 

[descriere] 

C.3. Intensitatea 

presiunii actuale 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.4 Detalii Barajele, pragurile de fund îndiguirile care au avut ca scop reducerea 

torențialității și prevenirea inundării drumurilor forestiere s-au făcut în 

trecut în habitatul ocupat de anini și a avut ca efect reducerea acestuia 

ca suprafața, modificarea regimului hidric inițial, aport suplimentar de 

materiale pietriș și nisip în aceste zone. 

Construirea de diguri paralele cu firul apei determină fragmentarea 

habitatului specie și modificarea caracteristicilor morfologice ale 

albiei, cu efecte negative asupra debitului, vitezei apei și a vegetației 

din zona ripariană, ceea ce poate duce la alterarea/ dispariția 

habitatelor ripariene. 

Presiunea afectează specia: Carabus variolosus 

Presiunea afectează habitatele: 91E0*. 

A1. Presiune actuală J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat 

C.1. Localizarea 

presiunii actuale 

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.2. Localizarea 

presiunii actuale 

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.3. Intensitatea 

presiunii actuale 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.4 Detalii Presiunea apare, pentru Triturus montandoni,  în zona drumului 

asfaltat din jurul barajului.  Exemplarele din habitatele acvatice 

naturale sau antropice din limita drumurilor sunt afectate de această 

infrastructură și din cauza fragmentării habitatelor terestre sau blocare 

a migrației spre aceste habitate. Lipsa posibilității de migrare, uciderea 

prin coliziune duc la consangvinizare și extincția locală a  Triturus 

montandoni. 
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Pentru Cottus gobio, pragurile de fund (din lemn sau din beton de 

diferite dimensiuni) și barajele constituie o barieră peste care Cottus 

gobio nu poate să treacă, astfel populația speciei devine fragmentată. 

Problema cea mare apare în acel caz în care dintr-un motiv (de 

exemplu poluarea râului, viitură foarte mare și ca urmare a acestuia 

toți peștii sunt omorâți pe un sector de râu din cauză că branhiile 

acestora se înfundă) Cottus gobio dispare de pe un sector de râu și nu 

mai poate repopula acest sector deoarece datorită acestor praguri 

migrația speciei în amonte nu este posibilă. Astfel specia poate să 

dispară de pe unele sectoare. La fel, pragurile din beton și din lemn 

afectează transportul natural de piatră, pietriș și nisip al 

râurilor/pârâurilor. Astfel în aval de acestea nu mai este adus și 

depozitat pietrișul și nisipul din amonte, doar cel prezent este 

transportat în aval, astfel albia minoră a acestor râuri/pârâuri se 

adâncește de la an la an. Specia nu poate să treacă de o barieră artificală 

mai înaltă de 18-20 de cm. Secțiunile de unde se extrage apa/cu 

oscilații însemnate/au niveluri extrem de scăzute de apă și sunt bariere 

(habitatul este fragmentat) sunt doar habitate moderat adecvate pentru 

zglăvocii adulți, dar sunt habitate total neadecvate pentru stadiile 

juvenile mult mai puțin mobile. 

Presiunea afectează speciile: Triturus montandoni, Cottus gobio 

A1. Presiune actuală J03.01.01 Reducerea disponibilității prăda (inclusiv cadavre, rămășițe) 

C.1. Localizarea 

presiunii actuale 

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.2. Localizarea 

presiunii actuale 

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.3. Intensitatea 

presiunii actuale 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.4 Detalii Succesiunile biocenotice, cauzate de schimbările climate sau de factori 

antropici pot conduce la pierderea unor porțiunii din habitat care 
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asigură momentan hrană și adăpost pentru speciile de pradă. 

O suprafață întinsă, compactă de ienupăr nu este favorabilă speciei. 

Este necesară menținerea unui mozaic natural cu ienupăr, afin și plante 

ierboase pentru a asigura adăpost și zonă de hrănire pentru animalele 

sălbatice care pot servi ca hrană carnivorelor mari (Lepus europaeus, 

Tetrao urogallus, Tetrastes bonasia și altele asemenea) 

Presiunea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx 

A1. Presiune actuală J03.02 Reducerea conectivității de habitat, din cauze antropice 

C.1. Localizarea 

presiunii actuale 

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.2. Localizarea 

presiunii actuale 

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.3. Intensitatea 

presiunii actuale 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.4 Detalii Succesiunile biocenotice, cauzate de de factori antropici pot conduce 

la pierderea unor porțiunii din habitat care asigură și hrană și adăpost 

pentru speciile de interes conservativ. 

Presiunea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx 

A1. Presiune actuală J03.02.01 reducerea migrației / bariere de migrație 

C.1. Localizarea 

presiunii actuale 

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.2. Localizarea 

presiunii actuale 

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.3. Intensitatea 

presiunii actuale 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.4 Detalii Pragurile de fund (din lemn sau din beton de diferite dimensiuni) și 

barajele constituie o barieră peste care Cottus gobio nu poate să treacă, 

astfel populația speciei devine fragmentată. Problema cea mare apare 
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în acel caz în care dintr-un motiv (de exemplu poluarea râului, viitură 

foarte mare și ca urmare a acestuia toți peștii sunt omorâți pe un sector 

de râu din cauză că branhiile acestora se înfundă) Cottus gobio dispare 

de pe un sector de râu și nu mai poate repopula acest sector deoarece 

datorită acestor praguri migrația speciei în amonte nu este posibilă. 

Astfel Specia poate să dispară de pe unele sectoare. La fel, pragurile 

din beton și din lemn afectează transportul natural de piatră, pietriș și 

nisip al râurilor/pârâurilor. Astfel în aval de acestea nu mai este adus 

și depozitat pietrișul și nisipul din amonte, doar cel prezent este 

transportat în aval, astfel albia minoră a acestor râuri/pârâuri se 

adâncește de la an la an. Specia nu poate să treacă de o barieră artificală 

mai înaltă de 18-20 de cm. Secțiunile de unde se extrage apa/cu 

oscilații însemnate/au niveluri extrem de scăzute de apă și sunt bariere 

(habitatul este fragmentat) sunt doar habitate moderat adecvate pentru 

zglăvocii adulți, dar sunt habitate total neadecvate pentru stadiile 

juvenile mult mai puțin mobile. 

Presiunea afectează specia: Cottus gobio 

A1. Presiune actuală J03.02.02 reducerea dispersiei 

C.1. Localizarea 

presiunii actuale 

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.2. Localizarea 

presiunii actuale 

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.3. Intensitatea 

presiunii actuale 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.4 Detalii Pragurile de fund (din lemn sau din beton de diferite dimensiuni) și 

barajele constituie o barieră peste care Cottus gobio nu poate să treacă, 

astfel populația speciei devine fragmentată. Problema cea mare apare 

în acel caz în care dintr-un motiv (de exemplu poluarea râului, viitură 

foarte mare și ca urmare a acestuia toți peștii sunt omorâți pe un sector 

de râu din cauză că branhiile acestora se înfundă) Cottus gobio dispare 
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de pe un sector de râu și nu mai poate repopula acest sector deoarece 

datorită acestor praguri migrația speciei în amonte nu este posibilă. 

Astfel Specia poate să dispară de pe unele sectoare. La fel, pragurile 

din beton și din lemn afectează transportul natural de piatră, pietriș și 

nisip al râurilor/pârâurilor. Astfel în aval de acestea nu mai este adus 

și depozitat pietrișul și nisipul din amonte, doar cel prezent este 

transportat în aval, astfel albia minoră a acestor râuri/pârâuri se 

adâncește de la an la an. Specia nu poate să treacă de o barieră artificală 

mai înaltă de 18-20 de cm. Secțiunile de unde se extrage apa/cu 

oscilații însemnate/au niveluri extrem de scăzute de apă și sunt bariere 

(habitatul este fragmentat) sunt doar habitate moderat adecvate pentru 

zglăvocii adulți, dar sunt habitate total neadecvate pentru stadiile 

juvenile mult mai puțin mobile. 

Presiunea afectează specia: Cottus gobio 

A1. Presiune actuală J03.02.03 reducerea schimbului genetic 

C.1. Localizarea 

presiunii actuale 

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.2. Localizarea 

presiunii actuale 

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.3. Intensitatea 

presiunii actuale 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.4 Detalii Pragurile de fund (din lemn sau din beton de diferite dimensiuni) și 

barajele constituie o barieră peste care Cottus gobio nu poate să treacă, 

astfel populația speciei devine fragmentată. Problema cea mare apare 

în acel caz în care dintr-un motiv (de exemplu poluarea râului, viitură 

foarte mare și ca urmare a acestuia toți peștii sunt omorâți pe un sector 

de râu din cauză că branhiile acestora se înfundă) Cottus gobio dispare 

de pe un sector de râu și nu mai poate repopula acest sector deoarece 

datorită acestor praguri migrația speciei în amonte nu este posibilă. 

Astfel specia poate să dispară de pe unele sectoare. La fel, pragurile 
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din beton și din lemn afectează transportul natural de piatră, pietriș și 

nisip al râurilor/pârâurilor. Astfel în aval de acestea nu mai este adus 

și depozitat pietrișul și nisipul din amonte, doar cel prezent este 

transportat în aval, astfel albia minoră a acestor râuri/pârâuri se 

adâncește de la an la an. Specia nu poate să treacă de o barieră artificală 

mai înaltă de 18-20 de cm. Secțiunile de unde se extrage apa/cu 

oscilații însemnate/au niveluri extrem de scăzute de apă și sunt bariere 

(habitatul este fragmentat) sunt doar habitate moderat adecvate pentru 

zglăvocii adulți, dar sunt habitate total neadecvate pentru stadiile 

juvenile mult mai puțin mobile. 

Presiunea afectează specia: Cottus gobio 

A1. Presiune actuală K Procesele naturale biotice și abiotice (fără catastrofe) 

K01  Procesele naturale abiotice (lente) 

K01.01 Eroziune 

C.1. Localizarea 

presiunii actuale 

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.2. Localizarea 

presiunii actuale 

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.3. Intensitatea 

presiunii actuale 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.4 Detalii Suprapășunatul și folosirea mijloacelor de agrement motorizate, în 

principal, asociate cu precipitațiile abundente au favorizat eroziunea 

solului și chiar apariția de ravene pe Văcarea, Tîrîțoasa.  

Aceste zone erodate constituie nișe ecologice pentru instalarea unor 

specii străine acestui habitat. 

Presiunea afectează habitatele: habitatul 6230*. 

A1. Presiune actuală K02 Evoluție biocenotică, succesiune 

K02.02. Acumularea de materie organică 

C.1. Localizarea 

presiunii actuale 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 
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[geometrie] 

C.2. Localizarea 

presiunii actuale 

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.3. Intensitatea 

presiunii actuale 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.4 Detalii Acumularea de materie organică poate duce la colmatarea habitatelor 

acvatice utilizate pentru reproducere de către amfibieni și indirect 

scăderea diversității genetice prin izolarea habitatelor de reproducere. 

Un nivel scăzut al apei în bălți poate crește expunerea față de prădători 

a larvelor și pontei. Bălțile pot seca mai repede iar larvele amfibieni nu 

au suficient timp pentru a se metamorfoza . 

Presiunea afectează speciile: Bombina variegata, Triturus montandoni 

A1. Presiune actuală K01.03 Secare 

C.1. Localizarea 

presiunii actuale 

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.2. Localizarea 

presiunii actuale 

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.3. Intensitatea 

presiunii actuale 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.4 Detalii Secarea timpurie a habitatelor acvatice duce la extincția locală 

speciilor de amfibieni a căror supraviețuire depinde de continuitatea 

apei, mai ales fiindcă stadiul larvar se realizează în apă. În zonele 

montane, larvele se dezvoltă mai încet din cauza temperaturii reduse a 

apei dar și a hranei mai puțin bogate. Astfel aceste populații sunt mai 

vulnerabile la perioada scurtă în care habitatele acvatice au apă. 

Presiunea afectează speciile: Bombina variegata, Triturus montandoni 

A1. Presiune actuală K02.01 Schimbarea compoziției de specii (succesiune) 

C.1. Localizarea 

presiunii actuale 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 
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[geometrie] 

C.2. Localizarea 

presiunii actuale 

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.3. Intensitatea 

presiunii actuale 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.4 Detalii În anumite puncte din Văcarea și Iezerul Mic în compoziția floristică, 

alături de speciile edificatoare Juncus trifidus și Oreochloa disticha se 

remarcă prin acoperiri mai mari Rhododendron myrtifolium și 

Bruckenthalia spiculifolia sugerând evoluția, în timp, spre grupările 

habitatului 4060 Tufărișuri alpine și boreale. 

Succesiunile biocenotice, cauzate de schimbările climate sau de factori 

antropici pot conduce la pierderea unor porțiunii din habitat care 

asigură momentan hrană și adăpost pentru speciile de pradă. 

Este necesară menținerea unui mozaic natural cu ienupăr, afin și plante 

ierboase pentru a asigura adăpost și zonă de hrănire pentru animalele 

sălbatice care pot servi ca hrană carnivorelor mari (Lepus europaeus, 

Tetrao urogallus, Tetrastes bonasia și altele asemenea) 

Presiunea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx. 

Presiunea afectează habitatele: habitatele de pajiști subalpine. 

A1. Presiune actuală K03 Relații interspecifice faunistice 

K03.02 Parazitism 

C.1. Localizarea 

presiunii actuale 

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.2. Localizarea 

presiunii actuale 

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.3. Intensitatea 

presiunii actuale 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.4 Detalii Paraziți externi, interni pot apărea în mod nenatural prin pășunat 

(căpușe). 
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Hrănirea artificială cu organe de origine animală poate fi o sursă 

importantă de infestare cu paraziți interni. Marea majoritate a 

deșeurilor de abator care conțin ficat sau plămâni sunt infestați cu 

chiștii viermilor plați sau nematozi. 

Câinii ciobănești nedehelmintizați pot contribui la infectarea cu 

paraziți. 

Presiunea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx 

A1. Presiune actuală K03.03 Introducere a unor boli (patogeni microbieni) 

C.1. Localizarea 

presiunii actuale 

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.2. Localizarea 

presiunii actuale 

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.3. Intensitatea 

presiunii actuale 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.4 Detalii Animalele de casă în special  câinii bolnavi, netratați (aici nu ne 

referim la animalele de companie îngrijite corespunzător) abandonați 

pot infecta populația de carnivore dar și alte animale sălbatice cu 

diferite boli. 

Păstrăvăria are un impact negativ semnificativ asupra speciilor de pești 

din apele natural prin introducerea unor boli (patogeni microbieni) în 

apele naturale, care poate ataca specia Cottus gobio. O altă problemă 

este faptul că tot accidental pot scăpa din crescătoriile de pești specii 

invazive (de exemplu Carassius gibelio), care înseamnă concurență de 

hrănire, habitat și reproducere pentru Cottus gobio. Această ultimă 

problemă nu este prezentă în situl Natura 2000 ROSCI0381 Râul 

Târgului - Argeșel - Râușor, apare în special  în cazul amenajării unor 

lacuri de pescuit în vecinătatea râului/pârâului unde sunt crescute și 

alte specii în afară de Salmonide. 

Presiunea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx,  

Cottus gobio 
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Harta presiunilor la nivelul ariei naturale protejate este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul 

A1. Presiune actuală K03.06 Antagonism cu animale domestice 

C.1. Localizarea 

presiunii actuale 

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.2. Localizarea 

presiunii actuale 

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.3. Intensitatea 

presiunii actuale 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.4 Detalii Prezența câinilor hoinari sau a câinilor ciobănești în număr ridicat 

poate avea efect negativ. 

Prezența câinilor în jurul turmelor de oi este necesară pentru protecția 

turmelor față de carnivore. Astfel putem considera antagonism numai 

cazurile în care cânii părăsesc pășunea și turma și încep să vâneze. 

Acest lucru însă nu se întâmplă frecvent în zonele de munte. 

Presiunea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx 

A1. Presiune actuală K04.05 Daune cauzate de ierbivore (inclusiv specii de vânat) 

C.1. Localizarea 

presiunii actuale 

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.2. Localizarea 

presiunii actuale 

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.3. Intensitatea 

presiunii actuale 

Este inclusă în Anexa nr. 3.18. la Planul de Management. 

C.4 Detalii În zona de creastă (Văcarea, Portăreasa, Țefeleica) covorul ierbos este 

degradat prin activitatea mistreților, care decopertează suprafețe mari, 

afectând închegarea vegetației.  

Presiunea afectează habitatele: habitatul 4060, toate habitatele de 

pajiști subalpine. 
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de Management. 

 

5.2.2. Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora la nivelul ariei naturale 

protejate 

 

Tabel 59 D: lista atributelor hărții amenințărilor viitoare și intensității acestora 

Cod Parametru Descriere 

B.1 Amenințare 

viitoare 

A Agricultura 

A04 Pășunatul 

A04.01 Pășunatul intensiv 

A04.01.02 Pășunatul intensiv al oilor 

D.1. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.2. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.3. Intensitatea 

amenințării 

viitoare   

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.4 Detalii Este foarte probabil ca pășunatul să se practice și în viitor pe toată 

suprafața sitului care se află pe golul alpin.   

Amenințarea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx 

Amenințarea afectează habitatele: toate habitatele forestiere, toate 

habitatele de pajiști și tufărișuri subalpine, habitatul 6430. 

B.1 Amenințare 

viitoare 

A04.01.05 Pășunatul intensiv în amestec de animale 

D.1. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 
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[geometrie] 

D.2. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.3. Intensitatea 

amenințării 

viitoare   

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.4 Detalii Este foarte probabil ca pășunatul să se practice și în viitor pe toată 

suprafața sitului care se află pe golul alpin și în vecinătatea habitatelor 

forestiere. 

Pășunatul ne-intensiv în amestec de animale, din zonele adiacente 

locului unde a fost observată specia Rosalia alpina, se poate 

transforma ușor într-un pășunat intensiv odată cu creșterea presiunii 

antropice. Tranzitul necontrolat al acestor animale și poate degrada 

habitatul speciei, prin modificări ale compoziției vegetale și prin 

modificari la nivelul solului, afectând indirect microclimatul specific 

zonei.    

Amenințarea  afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx,  

Rosalia alpina. 

Amenințarea afectează habitatele: toate habitatele forestiere, toate 

habitatele de pajiști și tufărișuri subalpine, habitatul 6430. 

B.1 Amenințare 

viitoare 

A04.02.01 Pășunatul ne-intensiv al vacilor  

A04.02.05 Pășunatul neintensiv în amestec de animale 

D.1. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.2. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 
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D.3. Intensitatea 

amenințării 

viitoare   

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.4 Detalii Prezența animalelor domestice (pășunat, tranzit, adăpat) determină 

deranjarea habitatului prin: distrugerea (călcarea) florei și faunei; 

modificarea microreliefului; alterarea calității solului și a apei. 

Pășunatul în suprafețele cu anini are ca efect bătătorirea excesivă a 

solurilor, dispariția regenerării naturale de anini și îngreunează mult 

regenerarea naturală a acestui tip de habitat. 

Amenințarea afectează specia: Carabus variolosus,  Rosalia alpina. 

Amenințarea  afectează habitatele: toate habitatele forestiere,  habitatul 

6430. 

B.1 Amenințare 

viitoare 

A04.03 Abandonarea sistemelor pastorale, lipsa pășunatului 

D.1. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.2. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.3. Intensitatea 

amenințării 

viitoare   

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.4 Detalii Absența activităților pastorale favorizează instalarea ierburilor de talie 

mare și a arbuștilor (Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Juniperus 

communis ssp. alpina, Rhododendron myrtifolium). În absența unor 

lucrări de management adecvate se poate extinde limita superioară a 

pădurii în defavoarea habitatului 6230* Pajiști de Nardus bogate în 

specii, pe substraturi silicatice din zone montane (și submontane, în 

Europa continentală), dar și instalarea cenozelor caracteristice 
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habitatului 4060 Tufărișuri alpine și boreale. 

Amenințarea afectează habitatele: toate habitatele de pajiști subalpine. 

B.1 Amenințare 

viitoare 

A10.01 îndepărtarea gardurilor vii si a crângurilor sau tufișurilor 

D.1. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.2. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.3. Intensitatea 

amenințării 

viitoare   

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.4 Detalii În lipsa arborilor și arbuștilor albia minoră a râului/pârâului nu este 

umbrită, apa râului/pârâului se încălzește, astfel cantitatea  oxigenului 

dizolvat în apă scade. Această problemă afectează specia țintă, care 

este adaptată unor zone cu apă rece și cantitate mare de oxigen 

dizolvat. Totodată, zonele din vecinătatea arborilor (în special  cele din 

zona rădăcinilor) servesc de multe ori ca zonă de odihnă, reproducere 

sau hrănire pentru speciile de pești. 

Amenințarea afectează specia: Cottus gobio 

B.1 Amenințare 

viitoare 

B Silvicultura 

B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației 

B02.01 Replantarea pădurii 

B02.01.01. Replantarea pădurii (arbori nativi) 

D.1. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.2. Localizarea Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 
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amenințării 

viitoare  

[descriere] 

D.3. Intensitatea 

amenințării 

viitoare   

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.4 Detalii În toate zonele în care s-au efectuat  sau tăieri de regenerare sau orice 

fel de tăieri finale s-a plantat și se plantează încă, molid  indiferent care 

a fost compozitia pădurii inițiale. Peste 2.456 hectare afectate până în 

prezent de plantații artificiale cu molid. 

În zonele cu monoculturi de molid, fagul și arbuștii ale căror fructe și 

semințe constituie hrană pentru urși, sunt rare. În cazul de față, 

replantarea pădurii cu molid (în monocultură) sau chiar menținerea 

monoculturilor de molid, înseamnă pentru urs scăderea disponibilității 

pentru hrana naturală. Nu trebuie uitat faptul că acest lucru poate să fie 

unul dintre multitudinea de factorii care determină urșii să-și caute 

hrana din tomberoanele cu gunoi menajer la marginea localităților și 

conduc la accentuarea conflictelor om-animale sălbatice. Lipsa hranei 

naturale, furnizată de pădurile de foioase, afecteză speciile-pradă ale 

carnivorelor mari. 

Modificarea structurii vegetației ca urmare a procesului de 

„înrășinare”, determină acidifierea solului și în timp duce la dispariția 

speciei Carabus variolosus care este adaptată condițiilor specifice din 

zona pădurilor de fag și amestec, dar unde dominante sunt foioasele. 

Amenințarea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx,  

Carabus variolosus. 

Amenințarea afectează habitatele: toate habitatele forestiere. 

B.1 Amenințare 

viitoare 

B02.01.02 replantarea pădurii (arbori nenativi) 

D.1. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 
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[geometrie] 

D.2. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.3. Intensitatea 

amenințării 

viitoare   

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.4 Detalii Laricele și pinul silvestru nu au fost menționate ca specii native pe 

Valea Superioară a Dâmboviței, Râușor, Argeșel, Râul Târgului. 

Până când monoculturile de molid de pe versanții galeriilor de anini 

vor continua să existe molidul se va regenera natural în continuare în 

albia majoră a pâraielor. Molizii existenți în galeriile de anini vor 

continua să se dezvolte și să reducă cantitatea de lumină necesară 

galeriilor de anini. De asemenenea, molizii existenți în habitatul cu 

anini va continua să se regenereze și se va produce excluderea treptată 

a aninilor. 

Amenințarea afectează habitatele: toate habitatele forestiere. 

B.1 Amenințare 

viitoare 

B02.02 Curățărea pădurii 

D.1. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.2. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.3. Intensitatea 

amenințării 

viitoare   

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.4 Detalii Metoda de “igienizare a pădurilor” prin tăierea și eventual îndepărtarea 
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arborilor uscați și a trunchiurilor căzute din zona ripariană, poate afecta 

zonele care constituie refugii pentru speciile de nevertebrate. 

Presiunea afectează speciile: Carabus variolosus,  Rosalia alpina 

B.1 Amenințare 

viitoare 

B02.03 Îndepărtarea lăstărișului 

D.1. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.2. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.3. Intensitatea 

amenințării 

viitoare   

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.4 Detalii În lipsa arborilor și arbuștilor albia minoră a râului/pârâului nu este 

umbrită, apa râului/pârâului se încălzește, astfel cantitatea  oxigenului 

dizolvat în apă scade.  

Amenințarea afectează specia: Cottus gobio 

B.1 Amenințare 

viitoare 

B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de uscare 

D.1. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.2. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.3. Intensitatea 

amenințării 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 
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viitoare   

D.4 Detalii Lemnul mort este în general îndepărtat din pădure cu ocazia 

exploatărilor forestiere, inclusiv arborii bolnavi, rupți așa numitele 

produse de igienă și respectiv accidentale. 

Arborii uscați pe picior sau arborii dărâmați de vânt asigură, pentru 

numeroase specii, locurile de cuibărit, refugiu, adăpost în timpul 

reproducerii și nu numai. Asigurarea adăpostului pentru speciile care 

pot constitui hrana carnivorelor sau asigurarea a mai multor opțiuni de 

alegerea adăpostului optim pentru carnivorele mari este esențială 

pentru supraviețuirea lor.  

Îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de uscare include un deranj 

puternic temporar în perioada când activitatea se desfășoară iar pe 

termen lung contribuie la dispariția locurilor cu adăpost potențial. 

Amenințarea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx. 

Amenințarea afectează habitatele: toate habitatele forestiere. 

B.1 Amenințare 

viitoare 

 B03 Exploatare forestieră fără replantare sau refacere naturală 

D.1. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.2. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.3. Intensitatea 

amenințării 

viitoare   

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.4 Detalii Exploatarea forestieră controlată, chiar dacă nu periclitează 

semnificativ viabilitatea specilor de fauna, într-un sit mic, cum este 

situl de față, contribuie semnificativ la îngreunarea îndeplinirii funcției 

de asigurarea conectivității cu zonele învecinate.  
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Exploatările forestiere afectează habitatele ripariane adiacente, situate 

de-a lungul cursurilor de apă, datorită transportului și depozitării 

materialului lemnos (bușteni) și a resturilor lemnoase antrenate de apă, 

de pe versanți, de-a lungul văilor, ceea ce duce la: modificări 

cantitative și calitative ale reliefului, apei și vegetației ripariene prin: 

modificarea albiei (formă, substrat, direcție de curgere), a debitului, a 

vitezei de curgere, a turbidității, a compoziției chimice a apei, a 

compoziție specifice a vegetației; pe versanți, apa pluvială generează 

fenomene de eroziune care afectează habitatele din aval. 

Exploatarea forestieră are un impact indirect asupra speciei Cottus 

gobio (și a ihtiofaunei în general). În momentul de față pădurile sunt 

supraexploatate, în multe zone sunt tăieri rase de dimensiuni mari, 

astfel precipitațiile nu sunt reținute de păduri, viiturile de primăvară și 

toamnă sunt foarte mari, iar secetele din perioadele de vară sunt foarte 

însemnate. La fel, ca un efect negativ al exploatărilor forestiere se 

poate aminti antrenarea suspensiilor solide (în special  pământ, noroi 

de pe drumurile forestiere) în albiile minore ale pârâurilor de către 

viituri, cauzând moartea speciilor de pești prin înfundarea branhiilor 

acestora cât și sufocarea icrelor. Pe lângă aceasta, utilajele de 

exploatare poluează accidental apele cu diferite substanțe petrolifere. 

Amenințarea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx, 

Bombina variegate, Carabus variolosus, Cottus gobio. 

Amenințarea afectează habitatele: toate habitatele forestiere. 

B.1 Amenințare 

viitoare 

B04. Folosirea biocidelor, hormonilor și chimicalelor (în pădure) 

D.1. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.2. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 



233 
 
 

[descriere] 

D.3. Intensitatea 

amenințării 

viitoare   

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.4 Detalii Au fost observate capcane pentru monitorizarea speciilor de insecte 

dăunătoare pădurilor, la limita sitului, spre Pescăria Nămăești. În cazul 

atingerii pragului economic de dăunare se poate apela la folosirea 

substanțelor chimice pentru combaterea acestora. Folosirea pe scară 

largă a unor biocide cu selectivitate specifică scăzută poate avea 

consecințe negative asupra speciei de interes conservativ. 

Amenințarea afectează specia: Carabus variolosus. 

 

B.1 Amenințare 

viitoare 

B06 Pășunatul în pădure/în zonă împădurită 

D.1. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.2. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.3. Intensitatea 

amenințării 

viitoare   

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.4 Detalii Pășunatul în pădure conduce la degradarea covorului ierbos specific, 

la apariția speciilor nitrofile, la distrugerea speciilor de plante 

arbustive și ierboase care intră în dieta urșilor și a speciilor-pradă. De 

asemenea. se poate ajunge și la o creștere a fenomenului de prădare în 

șeptel, animalele domestice fiind mai ușor accesibile carnivorelor 

mari, în pădure, decât în pajiștile deschise. Acest lucru poate duce la o 

creștere a conflictelor om-carnivore. 
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Amenințarea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx. 

Amenințarea afectează habitatele: toate habitatele forestiere. 

B.1 Amenințare 

viitoare 

B07 Alte activități silvice decât cele listate în modelul SINCRON 

D.1. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.2. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.3. Intensitatea 

amenințării 

viitoare   

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.4 Detalii Activitățile silvice pot avea un impact indirect asupra speciei Cottus 

gobio (și a ihtiofaunei în general). Se produce antrenarea suspensiilor 

solide (în special  pământ, noroi de pe drumurile forestiere) în albiile 

minore ale pârâurilor de către viituri, cauzând moartea speciilor de 

pești prin înfundarea branhiilor acestora cât și sufocarea icrelor. Pe 

lângă aceasta, utilajele de exploatare poluează accidental apele cu 

diferite substanțe petrolifere. 

Presiunea afectează specia: Cottus gobio 

Presiunea afectează habitatele: toate habitatele forestiere. 

B.1 Amenințare 

viitoare 

C Minerit, extracția de materiale și de producție de energie 

C01 Industria extractivă  

C01.01 Extragere de nisip și pietriș 

D.1. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.2. Localizarea Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 
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amenințării 

viitoare  

[descriere] 

D.3. Intensitatea 

amenințării 

viitoare   

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.4 Detalii Ținând cont de faptul că substratul fitocenozelor cu Telekia speciosa 

și Petasites hybridus, care au cea mai mare extindere în sit, este 

reprezentat de pietriș și nisip se recomandă evitarea desfășurării unei 

astfel de activități, care ar vulnerabiliza habitatul. 

Amenințarea afectează habitatele: habitatul 6430. 

B.1 Amenințare 

viitoare 

D Rețele de comunicații 

D01 Drumuri, poteci și căi ferate 

D01.01 Poteci, trasee, trasee pentru ciclism 

D.1. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.2. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.3. Intensitatea 

amenințării 

viitoare   

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.4 Detalii Drumurile forestiere intens circulate de către utilajele de exploatare a 

materialului lemnos determină: degradarea/distrugerea covorului 

vegetal,  modificarea configurației terenului, reducerea sau 

fragmentarea suprafeței habitatelor.  

De asemenea, potecile afectează habitatele adiacente prin modificarea 

configurației terenului, distrugerea vegetației, producând în același 

timp și modificări în lanțul trofic. Vegetația reprezintă sursa de hrană 
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pentru ierbivore și rozătoare, acestea la rândul lor constituind sursă de 

hrană pentru urs, lup, râs și alte specii. 

Amenințarea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx 

B.1 Amenințare 

viitoare 

D01.02 Drumuri, autostrăzi 

D.1. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.2. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.3. Intensitatea 

amenințării 

viitoare   

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.4 Detalii Construcția de drumuri de scos apropiat inclusiv pe suprafețe unde 

panta terenului este mai mare de 25 de grade și acestea nu sunt permise 

conform reglementărilor silvice. 

Drumurile forestiere intens circulate de către utilajele de exploatare a 

materialului lemnos determină: degradarea/distrugerea covorului 

vegetal,  modificarea configurației terenului, reducerea sau 

fragmentarea suprafeței habitatelor.  

În perioada migrațiilor de toamnă și primăvară, traficul auto poate duce 

la scăderi drastice în numărul adulților speciilor de amfibieni, ce se 

reproduc. Frecvent adulții folosesc pentru reproducere bălți temporare 

care se formează în urmele de roți sau pe marginea drumului. Chiar și 

în cazul unui trafic redus adulții și larvele pot fi omorâte de 

autovehicule dacă bălțile sunt pe axul drumului.  

S-a observat tendința extinderii rețelei de drumuri în vecinătatea 

zonelor unde a fost identificată Specia, prin construirea unor drumuri 

noi (laterale), ce pornesc de la drumul forestier principal, care urmează 
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cursul apei. Acestea afectează habitatele riverane prin: 

reducerea/fragmentarea suprafeței habitatului; modificarea 

configurației terenului; distrugerea vegetației; creșterea turbidității 

apei; degradarea solului. 

Această amenințare este localizată pe întreaga suprafața a văilor 

menționate mai sus sau a zonelor limitrofe parcursului pârâului. 

Amenințarea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx, 

Bombina variegate, Triturus montandoni, Carabus variolosus. 

Amenințarea afectează habitatele: toate habitatele forestiere. 

B.1 Amenințare 

viitoare 

E Urbanizare, dezvoltare rezidențială și comercială 

E01 Zone urbanizate, habitare umana (locuințe umane) 

E01.03 Habitare dispersată (locuințe risipite, disperse) 

D.1. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.2. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.3. Intensitatea 

amenințării 

viitoare   

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.4 Detalii Constructiile permanente (cabane) sau temporare (barăcile 

muncitorilor silvici) pot afecta elementele de interes conservativ. 

Amenințarea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx,  

Bombina variegata, Triturus montandoni 

B.1 Amenințare 

viitoare 

E01.04 Alte modele (tipuri) de habitare/ locuințe 

D.1. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 
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[geometrie] 

D.2. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.3. Intensitatea 

amenințării 

viitoare   

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.4 Detalii Camparea în locuri neautorizate  pot afecta elementele de interes 

conservativ. 

Amenințarea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx 

B.1 Amenințare 

viitoare 

E03 Descarcări 

E03.01 Depozitarea deșeurilor 

D.1. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.2. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.3. Intensitatea 

amenințării 

viitoare   

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.4 Detalii Recipientele mari din plastic și alte deșeuri pot fi capcane pentru 

juvenilii sau adulți de amfibieni. Aceștia pot rămâne captivi în aceste 

recipiente și muri datorită deshidratării (atunci când sunt pe uscat) sau 

datorită anoxiei (când sunt aruncate în masa apei, în habitate acvatice). 

Deșeuri sub formă de depozite, cât și dispersate, au fost observate în 

toate tipurile de habitate, identificate la punctul anterior. O amenințare 

poate fi și managementul defectuos al deșeurilor din amonte. 

Amenințarea afectează speciile: Bombina variegata, Triturus 



239 
 
 

montandoni 

B.1 Amenințare 

viitoare 

F Folosirea resurselor biologice, altele decât agricultura și silvicultura 

F01.01 piscicultură intensivă, intensificată 

D.1. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.2. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.3. Intensitatea 

amenințării 

viitoare   

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.4 Detalii Păstrăvăria are un impact negativ semnificativ asupra speciilor de pești 

din apele naturale, pentru că accidental pot apărea alți prădători (de 

exemplu Oncorhynchus mykiss, care este o specie alohtonă), care, pe 

lângă Salmo trutta, constituie o presiune în plus pentru populația 

speciei Cottus gobio. O altă problemă este faptul că tot accidental pot 

scăpa din crescătoriile de pești specii invazive (de exemplu Carassius 

gibelio), care înseamnă concurență de hrănire, habitat și reproducere 

pentru Cottus gobio. Această ultimă problemă nu este prezentă în situl 

Natura 2000 ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor, apare în 

special  în cazul amenajării unor lacuri de pescuit în vecinătatea 

râului/pârâului unde sunt crescute și alte specii în afară de Salmonide. 

Amenințarea afectează specia: Cottus gobio 

B.1 Amenințare 

viitoare 

F03 Vânătoarea și colectarea animalelor sălbatice (terestre) 

F03.01 Vânătoare 

D.1. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 
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D.2. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.3. Intensitatea 

amenințării 

viitoare   

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.4 Detalii Situl include și fonduri de vânătoare. 

Efectele vânătorii sunt multiple, depinzând de activitățile desfășurate:  

împușcare (recoltare), vânătoare de selecție, hrănire artificială, 

atragere la observator. Recoltarea scade atât baza trofică cât și 

efectivul speciilor țintă. 

Vânătoarea de selecție la ungulate reduce baza trofică pentru 

carnivore, vânarea carnivorelor mari distruge structura naturală a 

populației, în aceeași timp totodată scade șansa imigrări (și prin asta 

schimbului de gene). 

Hrănirea artificială printre altele are ca scop de obicei ținerea 

animalelor în principal urșii pe fondul de vânătoare și nu se ține cont 

de efectul dăunător al hranei (momelii) pentru sănătatea și prin asta 

viabilitatea animalelor. În plus speciile hrănite au și ele un rol 

important în ecosistem iar prin administrarea hranei artificiale ele nu 

vor îndeplini acest rol important.   

Amenințarea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx 

B.1 Amenințare 

viitoare 

F02.03.02 Săpat după momeală/colectare 

D.1. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.2. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 
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[descriere] 

D.3. Intensitatea 

amenințării 

viitoare   

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.4 Detalii Pescarii care pot colecta larve de trichoptere folosite ca momeală 

pentru pescuit sau viermi și alte larve de insecte în proximitatea apei. 

Acest fapt poate afecta habitatul speciei prin: distrugerea (călcarea) 

florei și faunei și limitarea resurselor trofice ale speciei. 

Presiunea afectează specia: Carabus variolosus 

B.1 Amenințare 

viitoare 

F03.02.01 Colecționarea de animale (insecte, reptile, amfibieni….) 

D.1. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.2. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.3. Intensitatea 

amenințării 

viitoare   

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.4 Detalii Fiind o specie mare, cu colorit deosebit de atractiv,  Rosalia alpina este 

colectată pentru colecțiile particulare 

Amenințarea afectează specia: Rosalia alpina 

B.1 Amenințare 

viitoare 

F04.02 Colectarea (ciuperci, licheni, fructe de pădure etc) 

D.1. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.2. Localizarea Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 
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amenințării 

viitoare  

[descriere] 

D.3. Intensitatea 

amenințării 

viitoare   

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.4 Detalii Colectarea de ciuperci și fructe de pădure (afine, zmeură) este 

practicată de localnici, și turiști ocazional la scară mică de obicei în 

timpul recreerii. Având în vedere că zona se folosește pentru recreere, 

sport, turism, colectarea ciupercilor și fructelor de pădure este legată 

și de aceste activități. Colectarea ciupercilor și fructelor de pădure, în 

sine, nu afectează semnificativ speciile sau habitatele. În cazul 

colectării ciupercilor și a fructelor de pădure în cantități industriale 

viabilitatea pe termen lung a speciilor și habitatelor în locul respectiv, 

va fi semnificativ afectată, prin perturbarea habitatului, și prin scăderea 

bazei trofice, în cazul ursului. 

Mugurii de jneapăn pot fi utilizați în scopuri medicinale pentru tratarea 

inflamațiilor, infecțiilor căilor respiratorii, în anemii. De regulă, se 

recoltează mugurii din vârful ramurilor. Tăindu-se acești lujeri din 

vârf, se suprimă suportul vieții arbustului, ajungându-se la un 

dezechilibru fiziologic acut, care, în condițiile climatului alpin, 

conduce destul de repede la uscare. 

Amenințarea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx. 

Amenințarea afectează habitatele: toate habitatele forestiere, habitatul 

4060, 4070*. 

B.1 Amenințare 

viitoare 

F05.04. Braconaj 

D.1. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.2. Localizarea Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 
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amenințării 

viitoare  

[descriere] 

D.3. Intensitatea 

amenințării 

viitoare   

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.4 Detalii De cele mai multe ori, specia vizată este păstrăvul, însă în multe cazuri 

și exemplarele de zglăvoacă sunt ucise (de exemplu când se utilizează 

curentul electric sau diferite tipuri de otrăvuri). 

Amenințarea afectează specia: Cottus gobio 

B.1 Amenințare 

viitoare 

G1 Intruziuni și dezechilibre umane 

G01 Sport în aer liber și activități de petrecere a timpului liber, 

activități recreative 

G01.03 Vehicule cu motor 

D.1. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.2. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.3. Intensitatea 

amenințării 

viitoare   

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.4 Detalii Vehiculele cu motor produc zgomot, poluare, distrugerea vegetației și 

chiar modificarea configurației terenului. Zgomotul produs de motoare 

determină evitarea acestor zone de către mamifere și implicit 

modificarea arealului speciei și altele asemenea. 

Amenințarea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx. 

Amenințarea afectează habitatele: toate habitatele forestiere. 

B.1 Amenințare G01.03.02 conducerea în afara drumului a vehiculelor motorizate 
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viitoare 

D.1. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.2. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.3. Intensitatea 

amenințării 

viitoare   

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.4 Detalii Circulația în afara drumurilor și cu ATV-uri accelerază degradarea 

eroziunea căilor de acces și provoacă tasarea solului pe căile nou 

realizate. 

Conducerea mașinilor de teren, a ATV-urilor și a altor vehicule 

motorizate în albia  râurilor din sit constituie o amenințare importantă 

asupra speciilor de pești.  

Amenințarea afectează specia: Cottus gobio. 

Amenințarea afectează habitatele: toate habitatele forestiere, habitatele 

de pajiști și tufărișuri subalpine. 

B.1 Amenințare 

viitoare 

G01.08 Alte activități sportive și recreative în aer liber 

D.1. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.2. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.3. Intensitatea Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 



245 
 
 

amenințării 

viitoare   

D.4 Detalii Turiștii pot afecta habitatele. 

Amenințarea afectează habitatele: habitatele de pajiști și tufărișuri 

subalpine. 

B.1 Amenințare 

viitoare 

G05.11 Moartea sau rănirea prin coliziune 

D.1. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.2. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.3. Intensitatea 

amenințării 

viitoare   

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.4 Detalii În perioada migrațiilor de toamnă și primăvară, traficul auto poate duce 

la scăderi drastice în numărul adulților ce se reproduc. Frecvent adulții 

folosesc pentru reproducere bălți temporare care se formează în urmele 

de roți sau pe marginea drumului. Chiar și în cazul unui trafic redus 

adulții și larvele pot fi omorâte de autovehicule dacă bălțile sunt pe 

axul drumului. 

Amenințarea afectează speciile: Bombina variegata, Triturus 

montandoni 

B.1 Amenințare 

viitoare 

H Poluare 

H01 Poluarea apelor de suprafață (limnice, terestre, marine și 

salmastre) 

H01.06 Poluarea difuză a apelor de suprafață cauzată de transport și de 

infrastructura fără conectare la canalizare / mașini de măturat străzi 

D.1. Localizarea Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 
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amenințării 

viitoare  

[geometrie] 

D.2. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.3. Intensitatea 

amenințării 

viitoare   

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.4 Detalii Traficul în sine cauzează poluarea prin poluarea apelor de suprafață cu 

substanțele solubile sau nesolubile. Aceste substanțe pot cauza decesul 

sau deteriorarea stării de sănătate a amfibienilor adulți, dar și 

dezvoltarea larvelor din habitatele acvatice. 

Amenințarea afectează speciile: Bombina variegata, Triturus 

montandoni 

B.1 Amenințare 

viitoare 

H05 Poluarea solului și deșeurile solide (cu excepția evacuărilor) 

H05.01 Gunoiul și deșeurile solide 

D.1. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.2. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.3. Intensitatea 

amenințării 

viitoare   

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.4 Detalii În măsură mică sunt rezultatele turismului, într-o măsură mai mare 

provin de la activități legate de exploatarea forestieră. 

Amenințarea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx. 
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Amenințarea afectează habitatele: toate habitatele forestiere, toate 

habitatele de pajiști și tufărișuri subalpine,  habitatul 6430. 

B.1 Amenințare 

viitoare 

I  Specii invazive, alte probleme ale speciilor și genele 

I01 Specii invazive non-native (alogene) 

D.1. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.2. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.3. Intensitatea 

amenințării 

viitoare   

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.4 Detalii Dacă nu sunt respectate măsurile de management recomandate există 

posibilitatea degradării structurale a habitatului prin afirmarea unor 

specii specii invazive cum ar fi Erigeron annuus care deja a fost 

observată pe Valea Șaului și Valea Râușoru. De asemenea. pe Valea 

Râușoru de-a lungul pârâului au fost observate exemplare de 

Reynoutria japonicA Dacă nu va fi eliminată, în timp își va extinde 

arealul, va invada habitatele umede și va fi greu de eradicat. 

Amenințarea afectează habitatele: habitatul 6430 

B.1 Amenințare 

viitoare 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.1. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.2. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 
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[descriere] 

D.3. Intensitatea 

amenințării 

viitoare   

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.4 Detalii În zonele situate la altitudini mai mici am observat pătrunderea speciei 

invazive Pteridium aquilinum, care, în timp, datorită biologiei 

particulare se extinde rapid, devenind dominantă, modificând structura 

habitatului. 

Amenințarea afectează habitatele: habitatul 6230*. 

B.1 Amenințare 

viitoare 

I02 Specii native (indigene) problematice: hibridizare 

D.1. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.2. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.3. Intensitatea 

amenințării 

viitoare   

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.4 Detalii Triturus montandoni poate hibrida introgresiv cu tritonul comun 

Triturus vulgaris, în zonele în care arealele celor 2 specii se suprapun, 

mai precis în habitatele acvatice pe care le împart pentru reproducere, 

de obicei între 500m și 1.500 m altitudine. Hibrizii introgresivi de 

triton carpatic și triton comun sunt fertili. Zonele afectate de dezvoltare 

urbană sau alte presiuni antropice par să favorizeze hibridarea 

introgresivă, probabil datorită lipsei de opțiuni privind habitatele 

acvatice adecvate pentru reproducere și parteneri. Este demonstrat 

faptul că cele 2 specii prezintă un grad relativ ridicat de izolare sexuală 

comportamentală, dată probabil de diferențele morfologice 
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semnificative dintre masculii celor 2 specii, ceea ce întărește ideea că 

hibridarea introgresivă ar fi dată de efective numerice scăzute sau 

posibilități reduse de alegere a partenerilor. Acest lucru poate rezulta 

din fragmentarea habitatelor și a populațiilor celor 2 specii și 

dezechilibrele create în dinamica extincții locale - recolonizări. Pe de 

altă parte, în habitatele acvatice cu suprafețe mari, existente în peisaje 

forestiere relativ puțin impactate, nu au fost observați hibrizi, deși 

ambele specii coexistau în aceleași habitate. Aceste fapte ne fac să 

concluzionăm faptul că hibridarea introgresivă a celor 2 specii apare 

ca amenințare, doar în combinație cu amenințări la nivel de peisaj 

(fragmentarea și distrugerea unor habitate) și prin scăderea 

conectivității dintre populații diferite. Un peisaj antropizat, cu 

posibilități de dispersie reduse pentru tritoni, va însemna și o 

amenințare mult mai ridicată a hibridizării introgresive dintre tritonul 

comun și tritonul carpatic. 

Amenințarea afectează speciile: Triturus montandoni. 

B.1 Amenințare 

viitoare 

J Modificări ale sistemului natural 

J01.01 Incendii 

D.1. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.2. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.3. Intensitatea 

amenințării 

viitoare   

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.4 Detalii Jnepenișurile pot fi incendiate voit de către ciobani pentru mărirea 

suprafețelor de pășunat. 

Amenințarea afectează habitatele:4070* 
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B.1 Amenințare 

viitoare 

J02.02 Inlaturarea de sedimente (mâl, nisip, pietriș) 

D.1. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.2. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.3. Intensitatea 

amenințării 

viitoare   

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.4 Detalii Pe toate văile din cadrul sitului unde a fost identificat habitatul 6430 

există posibilitatea efectuării unor lucrări de regularizare a cursurilor 

de apă sau de captare a apei. 

Aceste lucrări sunt efectuate de către Administrația Națională ”Apele 

Române” (de multe ori la solicitarea autorităților locale, de cei care își 

construiesc case sau au investiții majore în apropierea albiei) și au un 

efect negativ semnificativ asupra faunei acvatice. În timpul acestor 

lucrări albiile râurilor/pârâurilor sunt ”curățate”, pietrișul este excavat, 

toate pietrele de dimensiuni mari și obstrucțiile (de exemplu lemn 

căzut în albia minoră) sunt scoase din albia minoră, astfel zonele de 

ascunziș și de hrănire a speciei sunt distruse. O altă problemă cauzată 

de aceste lucrări este angrenarea suspensiilor solide în masa apei în 

timpul acestor lucrări, astfel multe exemplare de pești mor în timpul 

executării lucrărilor. Tot în cadrul acestor lucrări sunt tăiate arborii de 

pe malul pârâurilor, pentru a permite accesul utilajelor de lucru în 

apropierea albiei minore. Acești arbori însă au un rol important în 

consolidarea malului. Sunt cazuri în care aceste lucrări sunt efectuare 

de către investitori/proprietari, ca și în cazul păstrăvăriei Nămăiești în 

amonte și aval de captarea lor. 
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Amenințarea afectează specia: Cottus gobio 

Amenințarea afectează habitatele: habitatul 6430 

B.1 Amenințare 

viitoare 

J02.06.02 captări de apă de suprafață pentru alimentarea cu apă 

D.1. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.2. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.3. Intensitatea 

amenințării 

viitoare   

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.4 Detalii Secțiunile de unde se extrage apa/cu oscilații însemnate/au niveluri 

extrem de scăzute de apă și sunt bariere (habitatul este fragmentat) sunt 

doar habitate moderat adecvate pentru zglăvocii adulți, dar sunt 

habitate total neadecvate pentru stadiile juvenile mult mai puțin 

mobile. 

Amenințarea afectează specia: Cottus gobio 

B.1 Amenințare 

viitoare 

J02.06.05 captări de apă de suprafață pentru fermele piscicole 

D.1. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.2. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.3. Intensitatea Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 



252 
 
 

amenințării 

viitoare   

D.4 Detalii Secțiunile de unde se extrage apa/cu oscilații însemnate/au niveluri 

extrem de scăzute de apă și sunt bariere (habitatul este fragmentat) sunt 

doar habitate moderat adecvate pentru zglăvocii adulți, dar sunt 

habitate total neadecvate pentru stadiile juvenile mult mai puțin 

mobile. 

Amenințarea afectează specia: Cottus gobio 

B.1 Amenințare 

viitoare 

J02.06.06 captări de apă de suprafață pentru hidro-centrale 

D.1. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.2. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.3. Intensitatea 

amenințării 

viitoare   

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.4 Detalii Secțiunile de unde se extrage apa/cu oscilații însemnate/au niveluri 

extrem de scăzute de apă și sunt bariere (habitatul este fragmentat) sunt 

doar habitate moderat adecvate pentru zglăvocii adulți, dar sunt 

habitate total neadecvate pentru stadiile juvenile mult mai puțin 

mobile. 

Amenințarea afectează specia: Cottus gobio 

B.1 Amenințare 

viitoare 

J02.12.02 Diguri de apărare pentru inundații în sistemele de apă 

interioare 

D.1. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 
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[geometrie] 

D.2. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.3. Intensitatea 

amenințării 

viitoare   

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.4 Detalii Barajele, pragurile de fund îndiguirile pot determina degradarea 

habitatelor riverane. 

Construirea de diguri paralele cu firul apei determină fragmentarea 

habitatului specie și modificarea caracteristicilor morfologice ale 

albiei, cu efecte negative asupra debitului, vitezei apei și a vegetației 

din zona ripariană, ceea ce poate duce la alterarea/ dispariția 

habitatelor ripariene. 

Amenințarea afectează specia: Carabus variolosus 

Amenințarea afectează habitatele: 91E0*. 

B.1 Amenințare 

viitoare 

J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat 

D.1. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.2. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.3. Intensitatea 

amenințării 

viitoare   

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.4 Detalii Amenințarea apare, pentru Triturus montandoni,  în zona drumului 

asfaltat din jurul barajului. Exemplarele din habitatele acvatice 
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naturale sau antropice din limita drumurilor sunt afectate de această 

infrastructură și din cauza fragmentării habitatelor terestre sau blocare 

a migrației spre aceste habitate. Lipsa posibilității de migrare, uciderea 

prin coliziune duc la consangvinizare și extincția locală a  Triturus 

montandoni. 

Pentru Cottus gobio, pragurile de fund (din lemn sau din beton de 

diferite dimensiuni) și barajele constituie o barieră peste care Cottus 

gobio nu poate să treacă, astfel populația speciei devine fragmentată. 

Problema cea mare apare în acel caz în care dintr-un motiv (de 

exemplu poluarea râului, viitură foarte mare și ca urmare a acestuia 

toți peștii sunt omorâți pe un sector de râu din cauză că branhiile 

acestora se înfundă) Cottus gobio dispare de pe un sector de râu și nu 

mai poate repopula acest sector deoarece datorită acestor praguri 

migrația speciei în amonte nu este posibilă. Astfel specia poate să 

dispară de pe unele sectoare. La fel, pragurile din beton și din lemn 

afectează transportul natural de piatră, pietriș și nisip al 

râurilor/pârâurilor. Astfel în aval de acestea nu mai este adus și 

depozitat pietrișul și nisipul din amonte, doar cel prezent este 

transportat în aval, astfel albia minoră a acestor râuri/pârâuri se 

adâncește de la an la an. Specia nu poate să treacă de o barieră artificală 

mai înaltă de 18-20 de cm. Secțiunile de unde se extrage apa/cu 

oscilații însemnate/au niveluri extrem de scăzute de apă și sunt bariere 

(habitatul este fragmentat) sunt doar habitate moderat adecvate pentru 

zglăvocii adulți, dar sunt habitate total neadecvate pentru stadiile 

juvenile mult mai puțin mobile. 

Amenințarea afectează speciile: Triturus montandoni, Cottus gobio 

B.1 Amenințare 

viitoare 

J03.01.01 Reducerea disponibilității prăda (inclusiv cadavre, rămășițe) 

D.1. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 
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D.2. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.3. Intensitatea 

amenințării 

viitoare   

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.4 Detalii Succesiunile biocenotice, cauzate de schimbările climate sau de factori 

antropici pot conduce la pierderea unor porțiunii din habitat care 

asigură momentan hrană și adăpost pentru speciile de pradă. 

O suprafață întinsă, compactă de ienupăr nu este favorabilă speciei. 

Este necesară menținerea unui mozaic natural cu ienupăr, afin și plante 

ierboase pentru a asigura adăpost și zonă de hrănire pentru animalele 

sălbatice care pot servi ca hrană carnivorelor mari (Lepus europaeus, 

Tetrao urogallus, Tetrastes bonasia și altele asemenea) 

Amenințarea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx 

B.1 Amenințare 

viitoare 

J03.02 Reducerea conectivității de habitat, din cauze antropice 

D.1. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.2. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.3. Intensitatea 

amenințării 

viitoare   

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.4 Detalii Succesiunile biocenotice, cauzate de de factori antropici pot conduce 

la pierderea unor porțiunii din habitat care asigură și hrană și adăpost 

pentru speciile de interes conservativ. 
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Amenințarea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx 

B.1 Amenințare 

viitoare 

J03.02.01 reducerea migrației / bariere de migrație 

D.1. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.2. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.3. Intensitatea 

amenințării 

viitoare   

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.4 Detalii Pragurile de fund (din lemn sau din beton de diferite dimensiuni) și 

barajele constituie o barieră peste care Cottus gobio nu poate să treacă, 

astfel populația speciei devine fragmentată. Problema cea mare apare 

în acel caz în care dintr-un motiv (de exemplu poluarea râului, viitură 

foarte mare și ca urmare a acestuia toți peștii sunt omorâți pe un sector 

de râu din cauză că branhiile acestora se înfundă) Cottus gobio dispare 

de pe un sector de râu și nu mai poate repopula acest sector deoarece 

datorită acestor praguri migrația speciei în amonte nu este posibilă. 

Astfel specia poate să dispară de pe unele sectoare. La fel, pragurile 

din beton și din lemn afectează transportul natural de piatră, pietriș și 

nisip al râurilor/pârâurilor. Astfel în aval de acestea nu mai este adus 

și depozitat pietrișul și nisipul din amonte, doar cel prezent este 

transportat în aval, astfel albia minoră a acestor râuri/pârâuri se 

adâncește de la an la an. Specia nu poate să treacă de o barieră artificală 

mai înaltă de 18-20 de cm. Secțiunile de unde se extrage apa/cu 

oscilații însemnate/au niveluri extrem de scăzute de apă și sunt bariere 

(habitatul este fragmentat) sunt doar habitate moderat adecvate pentru 

zglăvocii adulți, dar sunt habitate total neadecvate pentru stadiile 
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juvenile mult mai puțin mobile. 

Amenințarea afectează specia: Cottus gobio 

B.1 Amenințare 

viitoare 

J03.02.02 reducerea dispersiei 

D.1. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.2. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.3. Intensitatea 

amenințării 

viitoare   

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.4 Detalii Pragurile de fund (din lemn sau din beton de diferite dimensiuni) și 

barajele constituie o barieră peste care Cottus gobio nu poate să treacă, 

astfel populația speciei devine fragmentată. Problema cea mare apare 

în acel caz în care dintr-un motiv (de exemplu poluarea râului, viitură 

foarte mare și ca urmare a acestuia toți peștii sunt omorâți pe un sector 

de râu din cauză că branhiile acestora se înfundă) Cottus gobio dispare 

de pe un sector de râu și nu mai poate repopula acest sector deoarece 

datorită acestor praguri migrația speciei în amonte nu este posibilă. 

Astfel Specia poate să dispară de pe unele sectoare. La fel, pragurile 

din beton și din lemn afectează transportul natural de piatră, pietriș și 

nisip al râurilor/pârâurilor. Astfel în aval de acestea nu mai este adus 

și depozitat pietrișul și nisipul din amonte, doar cel prezent este 

transportat în aval, astfel albia minoră a acestor râuri/pârâuri se 

adâncește de la an la an. Specia nu poate să treacă de o barieră artificală 

mai înaltă de 18-20 de cm. Secțiunile de unde se extrage apa/cu 

oscilații însemnate/au niveluri extrem de scăzute de apă și sunt bariere 

(habitatul este fragmentat) sunt doar habitate moderat adecvate pentru 



258 
 
 

zglăvocii adulți, dar sunt habitate total neadecvate pentru stadiile 

juvenile mult mai puțin mobile. 

Amenințarea afectează specia: Cottus gobio 

B.1 Amenințare 

viitoare 

J03.02.03 reducerea schimbului genetic 

D.1. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.2. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.3. Intensitatea 

amenințării 

viitoare   

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.4 Detalii Pragurile de fund (din lemn sau din beton de diferite dimensiuni) și 

barajele constituie o barieră peste care Cottus gobio nu poate să treacă, 

astfel populația speciei devine fragmentată. Problema cea mare apare 

în acel caz în care dintr-un motiv (de exemplu poluarea râului, viitură 

foarte mare și ca urmare a acestuia toți peștii sunt omorâți pe un sector 

de râu din cauză că branhiile acestora se înfundă) Cottus gobio dispare 

de pe un sector de râu și nu mai poate repopula acest sector deoarece 

datorită acestor praguri migrația speciei în amonte nu este posibilă. 

Astfel specia poate să dispară de pe unele sectoare. La fel, pragurile 

din beton și din lemn afectează transportul natural de piatră, pietriș și 

nisip al râurilor/pârâurilor. Astfel în aval de acestea nu mai este adus 

și depozitat pietrișul și nisipul din amonte, doar cel prezent este 

transportat în aval, astfel albia minoră a acestor râuri/pârâuri se 

adâncește de la an la an. Specia nu poate să treacă de o barieră artificală 

mai înaltă de 18-20 de cm. Secțiunile de unde se extrage apa/cu 

oscilații însemnate/au niveluri extrem de scăzute de apă și sunt bariere 
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(habitatul este fragmentat) sunt doar habitate moderat adecvate pentru 

zglăvocii adulți, dar sunt habitate total neadecvate pentru stadiile 

juvenile mult mai puțin mobile. 

Amenințarea afectează specia: Cottus gobio 

B.1 Amenințare 

viitoare 

K Procesele naturale biotice și abiotice (fără catastrofe) 

K01  Procesele naturale abiotice (lente) 

K01.01 Eroziune 

D.1. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.2. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.3. Intensitatea 

amenințării 

viitoare   

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.4 Detalii Suprapășunatul și utilizarea excesivă a mijloacelor motorizate 

(motociclete, ATV-uri) pot determina distrugerea covorului vegetal și 

favorizarea eroziunii solului, cu precădere pe Portăreasa unde sunt 

numeroase trasee formate datorită utilizării ATV-urilor. Aceste zone 

erodate constituie nișe ecologice pentru instalarea unor specii străine 

acestui habitat. 

Amenințarea afectează habitatele: toate habitatele de pajiști subalpine. 

B.1 Amenințare 

viitoare 

K02 Evoluție biocenotică, succesiune 

K02.02. Acumularea de materie organică 

D.1. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.2. Localizarea Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 



260 
 
 

amenințării 

viitoare  

[descriere] 

D.3. Intensitatea 

amenințării 

viitoare   

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.4 Detalii Acumularea de materie organică poate duce la colmatarea habitatelor 

acvatice utilizate pentru reproducere de către amfibieni și indirect 

scăderea diversității genetice prin izolarea habitatelor de reproducere. 

Un nivel scăzut al apei în bălți poate crește expunerea față de prădători 

a larvelor și pontei. Bălțile pot seca mai repede iar larvele amfibieni nu 

au suficient timp pentru a se metamorfoza . 

Amenințarea afectează speciile: Bombina variegata, Triturus 

montandoni 

B.1 Amenințare 

viitoare 

K01.03 Secare 

D.1. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.2. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.3. Intensitatea 

amenințării 

viitoare   

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.4 Detalii Secarea timpurie a habitatelor acvatice duce la extincția locală 

speciilor de amfibieni a căror supraviețuire depinde de continuitatea 

apei, mai ales fiindcă stadiul larvar se realizează în apă. În zonele 

montane, larvele se dezvoltă mai încet din cauza temperaturii reduse a 

apei dar și a hranei mai puțin bogate. Astfel aceste populații sunt mai 
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vulnerabile la perioada scurtă în care habitatele acvatice au apă. 

Amenințarea afectează speciile: Bombina variegata, Triturus 

montandoni 

B.1 Amenințare 

viitoare 

K02.01 Schimbarea compoziției de specii (succesiune) 

D.1. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.2. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.3. Intensitatea 

amenințării 

viitoare   

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.4 Detalii Succesiunile biocenotice, cauzate de schimbările climate sau de factori 

antropici pot conduce la degradarea habitatelor, la pierderea unor 

porțiunii din habitat care asigură momentan hrană și adăpost pentru 

speciile de pradă. 

Amenințarea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx. 

Amenințarea afectează habitatele: habitatele de pajiști subalpine. 

B.1 Amenințare 

viitoare 

K03 Relații interspecifice faunistice 

K03.02 Parazitism 

D.1. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.2. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 
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D.3. Intensitatea 

amenințării 

viitoare   

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.4 Detalii Paraziți externi, interni pot apărea în mod nenatural prin pășunat 

(căpușe). 

Hrănirea artificială cu organe de origine animală poate fi o sursă 

importantă de infestare cu paraziți interni. Marea majoritate a 

deșeurilor de abator care conțin ficat sau plămâni sunt infestați cu 

chiștii viermilor plați sau nematozi. 

Câinii ciobănești nedehelmintizați pot contribui la infectarea cu 

paraziți. 

Amenințarea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx 

B.1 Amenințare 

viitoare 

K03.03 Introducere a unor boli (patogeni microbieni) 

D.1. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.2. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.3. Intensitatea 

amenințării 

viitoare   

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.4 Detalii Animalele de casă în special  câinii bolnavi, netratați (aici nu ne 

referim la animalele de companie îngrijite corespunzător) abandonați 

pot infecta populația de carnivore dar și alte animale sălbatice cu 

diferite boli. 

Păstrăvăria are un impact negativ semnificativ asupra speciilor de pești 

din apele natural prin introducerea unor boli (patogeni microbieni) în 

apele naturale, care poate ataca specia Cottus gobio. O altă problemă 
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este faptul că tot accidental pot scăpa din crescătoriile de pești specii 

invazive (de exemplu Carassius gibelio), care înseamnă concurență de 

hrănire, habitat și reproducere pentru Cottus gobio. Această ultimă 

problemă nu este prezentă în situl Natura 2000 ROSCI0381 Râul 

Târgului - Argeșel - Râușor, apare în special  în cazul amenajării unor 

lacuri de pescuit în vecinătatea râului/pârâului unde sunt crescute și 

alte specii în afară de Salmonide. 

Dacă vor fi plantați puieți de Pinus mugo în vederea refacerii 

habitatului, trebuie verificată proveniența lor, pentru a nu produce 

răspândirea unor boli și dăunători. Este posibil ca specii de insecte și 

ciuperci ce invadează pepinierele să ajungă, prin materialul săditor, la 

jnepeniș sau să se răspândească în mod natural, producând atacuri. 

Amenințarea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx,  

Cottus gobio. 

Amenințarea afectează habitatele: 4070* 

B.1 Amenințare 

viitoare 

K03.06 Antagonism cu animale domestice 

D.1. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.2. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.3. Intensitatea 

amenințării 

viitoare   

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.4 Detalii Prezența câinilor hoinari sau a câinilor ciobănești în număr ridicat 

poate avea efect negativ. 

Prezența câinilor în jurul turmelor de oi este necesară pentru protecția 

turmelor față de carnivore. Astfel putem considera antagonism numai 
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cazurile în care cânii părăsesc pășunea și turma și încep să vâneze.  

Amenințarea afectează speciile: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx 

B.1 Amenințare 

viitoare 

K04.05 Daune cauzate de ierbivore (inclusiv specii de vânat) 

D.1. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.2. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.3. Intensitatea 

amenințării 

viitoare   

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.4 Detalii Covorul ierbos poate fi degradat prin activitatea mistreților, care 

decopertează suprafețe mari, afectând închegarea vegetației.  

Amenințarea afectează habitatele: habitatul 4060, toate habitatele de 

pajiști subalpine. 

B.1 Amenințare 

viitoare 

M Schimări globale 

M01 Schimbarea condițiilor abiotice 

D.1. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.2. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.3. Intensitatea 

amenințării 

viitoare   

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 



265 
 
 

 

Harta amenințărilor la nivelul ariei naturale protejate este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul 

de Management. 

 

5.3. Evaluarea impacturilor asupra speciilor 

 

5.3.1. Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciilor   

 

D.4 Detalii Condiția optimă pentru existența pășunilor cu Nardus stricta este 

troficitatea redusă a substratului. Prin urmare, se crede că schimbările 

climatice nu ar trebui să determine distrugerea totală a habitatului. 

Toate acestea pot duce la schimbări substanțiale în compoziția 

floristică a diferitelor subtipuri. Subtipurile de tranziție de la pajiștile 

umede și cele care apar în zonele montane de mare altitudine, în special  

chionofile sunt probabil cele mai vulnerabile. 

Amenințarea afectează habitatele: habitatele de pajiști subalpine. 

B.1 Amenințare 

viitoare 

M02 Schimbarea condițiilor biotice 

M02.01 Înlocuirea și deteriorarea habitatului 

D.1. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[geometrie] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.2. Localizarea 

amenințării 

viitoare  

[descriere] 

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.3. Intensitatea 

amenințării 

viitoare   

Este inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de Management. 

D.4 Detalii Schimbările climatice pot determina migrarea pe altitudine a pădurii 

de molid, care poate înlocui, treptat, habitatele de tufărișuri. 

Amenințarea afectează habitatele: habitatele de tufărișuri subalpine. 
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Ursus arctos (urs brun) 

 

Tabel 60 E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală A Agricultura 

A04 Pășunatul 

A04.01 Pășunatul intensiv 

A04.01.02 Pășunatul intensiv al oilor 

A04.01.05 Pășunatul intensiv în amestec de 

animale 

E.1. Specia 1568 Ursus arctos 

E.2. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

E.3. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[descriere] 

În pășuni și în vecinătatea acestora 

E.4. Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de presiunile 

actuale asupra speciei 

Medie (M) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, este semnificativ 

afectată 

E.5. Confidențialitate Informații publice 

E.6. Detalii Pășunatul se practică pe toată suprafața sitului 

care se află pe golul alpin. Animalele provin 

din satele învecinate dar sunt si animale proprii 

ale ciobanilor. Stânele sunt păzite de oameni și 

câini. Numărul și tipul animalelelor de la stâne  

variază. 

Prezența animalelor domestice determină 

deranjarea habitatului prin distrugerea florei și 

faunei, alterarea calității solului și altele. 

 

Cod Parametru Descriere 
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A1. Presiune actuală B Silvicultura 

B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și 

plantației 

B02.01 Replantarea pădurii 

B02.01.01. Replantarea pădurii (arbori nativi) 

E.1. Specia 1568 Ursus arctos 

E.2. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.19. la Planul de 

Management. 

E.3. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[descriere] 

În zonele împădurite. 

E.4. Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de presiunile 

actuale asupra speciei 

Medie (M) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, este semnificativ 

afectată 

E.5. Confidențialitate Informații publice 

E.6. Detalii În zonele cu monoculturi de molid, fagul și 

arbuștii ale căror fructe și semințe constituie 

hrană pentru urși, sunt rare. În cazul de față, 

replantarea pădurii cu molid (în monocultură) 

sau chiar menținerea monoculturilor de molid, 

înseamnă pentru urs (Ursus arctos) scăderea 

disponibilității pentru hrana naturală. Nu 

trebuie uitat faptul că acest lucru poate să fie 

unul dintre multitudinea de factorii care 

determină urșii să-și caute hrana din 

tomberoanele cu gunoi menajer la marginea 

localităților și conduc la accentuarea 

conflictelor om-animale sălbatice. 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală B Silvicultura 
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B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și 

plantației 

B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în 

curs de uscare 

E.1. Specia 1568 Ursus arctos 

E.2. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

E.3. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[descriere] 

În zonele marginale ale drumurilor, în zonele 

cu exploatări forestiere. 

E.4. Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de presiunile 

actuale asupra speciei 

Medie (M) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, este semnificativ 

afectată 

E.5. Confidențialitate Informații publice 

E.6. Detalii Arborii uscați pe picior sau arborii dărâmați de 

vânt asigură, pentru numeroase specii, locurile 

de cuibărit, refugiu, adăpost în timpul 

reproducerii și nu numai. Asigurarea 

adăpostului pentru speciile care pot constitui 

hrana carnivorelor sau asigurarea a mai multor 

opțiuni de alegerea adăpostului optim pentru 

carnivorele mari este esențială pentru 

supraviețuirea lor.  

Îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de 

uscare include un deranj puternic temporar în 

perioada când activitatea se desfășoară iar pe 

termen lung contribuie la dispariția locurilor cu 

adăpost potențial. 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală B Silvicultura 
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B03 Exploatare forestieră fără replantare sau 

refacere naturală 

E.1. Specia 1568 Ursus arctos 

E.2. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

E.3. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[descriere] 

În zonele cu exploatări forestiere. 

E.4. Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de presiunile 

actuale asupra speciei 

Medie (M) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, este semnificativ 

afectată 

E.5. Confidențialitate Informații publice 

E.6. Detalii Exploatarea forestieră controlată, chiar dacă nu 

periclitează semnificativ viabilitatea speciei 

într-un sit mic, cum este situl de față, 

contribuie semnificativ la îngreunarea 

îndeplinirii funcției de asigurarea conectivității 

cu zonele învecinate. Astfel neapărat trebuie 

evitată exploatarea în interiorul limitei sitului 

Natura 2000. 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală B Silvicultura 

B06 Pășunatul în pădure/în zonă împădurită 

E.1. Specia 1568 Ursus arctos 

E.2. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

E.3. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[descriere] 

În zonele învecinate pășunilor și drumurilor de 

acces. 
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E.4. Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de presiunile 

actuale asupra speciei 

Medie (M) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, este semnificativ 

afectată 

E.5. Confidențialitate Informații publice 

E.6. Detalii Pășunatul în pădure conduce la degradarea 

covorului ierbos specific, la apariția speciilor 

nitrofile, la distrugerea speciilor de plante 

arbustive și ierboase care intră în dieta urșilor 

și a speciilor-pradă. De asemenea. se poate 

ajunge și la o creștere a fenomenului de 

prădare în șeptel, animalele domestice fiind 

mai ușor accesibile carnivorelor mari, în 

pădure, decât în pajiștile deschise. Acest lucru 

poate duce la o creștere a conflictelor om-

carnivore. 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală D Rețele de comunicații 

D01 Drumuri, poteci și căi ferate 

D01.01 Poteci, trasee, trasee pentru ciclism 

D01.02 Drumuri, autostrăzi 

E.1. Specia 1568 Ursus arctos 

E.2. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

E.3. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[descriere] 

În zona drumurilor și potecilor din sit. 

E.4. Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de presiunile 

actuale asupra speciei 

Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, nu este semnificativ 

afectată 

E.5. Confidențialitate Informații publice 
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E.6. Detalii Drumurile forestiere intens circulate de către 

utilajele de exploatare a materialului lemnos 

determină: degradarea/distrugerea covorului 

vegetal,  modificarea configurației terenului, 

reducerea sau fragmentarea suprafeței 

habitatului speciei.  

De asemenea., potecile afectează habitatele 

adiacente prin modificarea configurației 

terenului, distrugerea vegetației, producând în 

același timp și modificări în lanțul trofic. 

Vegetația reprezintă sursa de hrană pentru 

ierbivore și rozătoare, acestea la rândul lor 

constituind sursă de hrană pentru urs, lup, râs 

și alte specii. 

Ursul evită zonele antropizate, zgomotul și 

altele asemenea. 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală E Urbanizare, dezvoltare rezidențială și 

comercială 

E01 Zone urbanizate, habitare umană (locuințe 

umane) 

E01.03 Habitare dispersată (locuințe risipite, 

disperse) 

E01.04 Alte modele (tipuri) de habitare/ 

locuințe 

E.1. Specia 1568 Ursus arctos 

E.2. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

E.3. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

În zonele cu locuințe, cabane, zone de 

campare. 
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[descriere] 

E.4. Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de presiunile 

actuale asupra speciei 

Medie (M) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, este semnificativ 

afectată 

E.5. Confidențialitate Informații publice 

E.6. Detalii Camparea în locuri neautorizate, urme de foc, 

constructii permanente (cabane) sau temporare 

(barăcile muncitorilor silvici) au fost 

semnalate pe suprafața ROSCI-ului. 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală F Folosirea resurselor biologice, altele decât 

agricultura și silvicultura 

F03 Vânătoarea și colectarea animalelor 

sălbatice (terestre) 

F03.01 Vânătoare 

E.1. Specia 1568 Ursus arctos 

E.2. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

E.3. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[descriere] 

Pe tot teritoriul sitului, suprapus cu fondurile 

de vânătoare. 

E.4. Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de presiunile 

actuale asupra speciei 

Ridicată (R) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, este major afectată 

E.5. Confidențialitate Informații publice 

E.6. Detalii Situl include și fonduri de vânătoare ceea ce 

înseamnă că vânătoarea este încă practicată. 

Efectele vânătorii sunt multiple, depinzând de 

activitățile desfășurate. De exemplu: 

împușcare (recoltare), vânătoare de selecție, 
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hrănire artificială, atragere la observator. 

Recoltarea scade atât baza trofică cât și 

efectivul speciilor țintă. 

Vânătoarea de selecție la ungulate reduce baza 

trofică pentru carnivore, vânarea carnivorelor 

mari distruge structura naturală a populației, în 

aceeași timp totodată scade șansa imigrări (și 

prin asta schimbului de gene). 

Hrănirea artificială printre altele are ca scop de 

obicei ținerea animalelor în principal urșii pe 

fondul de vânătoare și nu se ține cont de efectul 

dăunător al hranei (momelii) pentru sănătatea 

și prin asta viabilitatea animalelor. În plus 

speciile hrănite au și ele  un rol important în 

ecosistem iar prin administrarea hranei 

artificiale ele nu vor îndeplini acest rol 

important.   

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală F Folosirea resurselor biologice, altele decât 

agricultura și silvicultura 

F04 Luare/prelevare de plante terestre, în 

general 

F04.02 Colectarea (ciuperci, licheni, fructe de 

pădure etc) 

E.1. Specia 1568 Ursus arctos 

E.2. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

E.3. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[descriere] 

În special  de-a lungul potecilor. 

Culegătorii profesioniști ajung și în zonele mai 

puțin umblate din păduri și din pajiștile 
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subalpine. 

E.4. Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de presiunile 

actuale asupra speciei 

Medie (M) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, este semnificativ 

afectată 

E.5. Confidențialitate Informații publice 

E.6. Detalii Colectarea de ciuperci și fructe de pădure 

(afine, zmeură) este practicată de localnici, și 

turiști ocazional la scară mică de obicei în 

timpul recreerii. 

Având în vedere că zona se folosește pentru 

recreere, sport, turism, colectarea ciupercilor și 

fructelor de pădure este legată și de aceste 

activități. Colectarea ciupercilor și fructelor de 

pădure, în sine, nu afectează semnificativ 

speciile țintă. În cazul colectării ciupercilor și 

a fructelor de pădure în cantități industriale 

viabilitatea pe termen lung a speciei, în locul 

respectiv, va fi semnificativ afectată, prin 

perturbarea habitatului, și prin scăderea bazei 

trofice, în cazul ursului. 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală G1 Intruziuni și dezechilibre umane 

G01 Sport în aer liber și activități de petrecere 

a timpului liber, activități recreative 

G01.03 Vehicule cu motor 

E.1. Specia 1568 Ursus arctos 

E.2. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

E.3. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

În zonele cu drumuri și poteci și în zonele cu 

pajiști subalpine cand ne referim la motociclete 
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[descriere] și ATV-uri. 

E.4. Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de presiunile 

actuale asupra speciei 

Medie (M) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, este semnificativ 

afectată 

E.5. Confidențialitate Informații publice 

E.6. Detalii Vehiculele cu motor produc zgomot, poluare, 

distrugerea vegetației și chiar modificarea 

configurației terenului.  Zgomotul produs de 

motoare determină evitarea acestor zone de 

către mamifere și implicit modificarea 

arealului speciei și altele asemenea. 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală H Poluare 

H05 Poluarea solului și deșeurile solide (cu 

excepția evacuărilor) 

H05.01 Gunoiul și deșeurile solide 

E.1. Specia 1568 Ursus arctos 

E.2. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

E.3. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[descriere] 

În zonelele frecventate de turiști, în zonele 

locuite și în cele în care au fost campați 

muncitorii forestieri. 

E.4. Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de presiunile 

actuale asupra speciei 

Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, nu este semnificativ 

afectată 

E.5. Confidențialitate Informații publice 

E.6. Detalii În măsură mică sunt rezultatele turismului, 

într-o măsură mai mare provin de la activități 

legate de exploatarea forestieră.  
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Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală J Modificări ale sistemului natural 

J03 Alte modificări ale ecosistemelor 

J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici 

specifice de habitat 

J03.01.01 Reducerea disponibilității prăzii 

(inclusiv cadavre, rămășițe) 

J03.02 Reducerea conectivității de habitat, din 

cauze antropice 

K Procesele naturale biotice și abiotice (fără 

catastrofe) 

K02 Evoluție biocenotică, succesiune 

K02.01 Schimbarea compoziției de specii 

(succesiune) 

E.1. Specia 1568 Ursus arctos 

E.2. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

E.3. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[descriere] 

Golul alpin la limita de pădure. 

E.4. Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de presiunile 

actuale asupra speciei 

Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, nu este semnificativ 

afectată 

E.5. Confidențialitate Informații publice 

E.6. Detalii Succesiunile biocenotice, cauzate de 

schimbările climate sau de factori antropici pot 

conduce la pierderea unor porțiunii din habitat 

care asigură momentan hrană și adăpost pentru 

speciile de pradă. 

O suprafață întinsă, compactă de ienupăr nu este 

favorabilă speciei. Este necesară menținerea 
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unui mozaic natural cu ienupăr, afin și plante 

ierboase pentru a asigura adăpost și zonă de 

hrănire pentru animalele sălbatice care pot servi 

ca hrană carnivorelor mari (Lepus europaeus, 

Tetrao urogallus, Tetrastes bonasia și altele 

asemenea)   

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală K Procesele naturale biotice și abiotice (fără 

catastrofe) 

K03 Relații interspecifice faunistice 

K03.02 Parazitism 

E.1. Specia 1568 Ursus arctos 

E.2. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

E.3. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[descriere] 

Pe pășune și în jurul acesteia, cu intensitate mai 

mare. Presiunea apare însă pe toată suprafața 

sitului. 

E.4. Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de presiunile 

actuale asupra speciei 

Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, nu este semnificativ 

afectată 

E.5. Confidențialitate Informații publice 

E.6. Detalii Paraziți externi, interni pot apărea în mod 

nenatural prin pășunat (căpușe). 

Hrănirea artificială cu organe de origine 

animală poate fi o sursă importantă de infestare 

cu paraziți interni. Marea majoritate a 

deșeurilor de abator care conțin ficat sau 

plămâni sunt infestați cu chiștii viermilor plați 

sau nematozi. 

Câinii ciobănești nedehelmintizați pot 
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contribui la infectarea cu paraziți. 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală K Procesele naturale biotice și abiotice (fără 

catastrofe) 

K03 Relații interspecifice faunistice 

K03.03 Introducere a unor boli (patogeni 

microbieni) 

E.1. Specia 1568 Ursus arctos 

E.2. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

E.3. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[descriere] 

Toată suprafața sitului. 

E.4. Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de presiunile 

actuale asupra speciei 

Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, nu este semnificativ 

afectată 

E.5. Confidențialitate Informații publice 

E.6. Detalii Animalele de casă în special  câinii bolnavi, 

netratați (aici nu ne referim la animalele de 

companie îngrijite corespunzător) abandonați 

pot infecta populația de carnivore dar și alte 

animale sălbatice cu diferite boli.  

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală K Procesele naturale biotice și abiotice (fără 

catastrofe) 

K03 Relații interspecifice faunistice 

K03.06 Antagonism cu animale domestice 

E.1. Specia 1568 Ursus arctos 

E.2. Localizarea impacturilor cauzate Harta presiunilor actuale asupra speciei este 
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de presiunile actuale asupra speciei 

[geometrie] 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

E.3. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[descriere] 

Pe pășune, în jurul stânelor și în pădure 

E.4. Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de presiunile 

actuale asupra speciei 

Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, nu este semnificativ 

afectată 

E.5. Confidențialitate Informații publice 

E.6. Detalii Prezența câinilor hoinari sau a câinilor 

ciobănești în număr ridicat poate avea efect 

negativ. 

Prezența câinilor în jurul turmelor de oi este 

necesară pentru protecția turmelor față de 

carnivore. Astfel putem considera antagonism 

numai cazurile în care cânii părăsesc pășunea 

și turma și încep să vâneze. Acest lucru însă nu 

se întâmplă frecvent în zonele de munte. 

 

Canis lupus (lup) 

 

Tabel 61 E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală A Agricultura 

A04 Pășunatul 

A04.01 Pășunatul intensiv 

A04.01.02 Pășunatul intensiv al oilor 

A04.01.05 Pășunatul intensiv în amestec de 

animale 

E.1. Specia 1367 Canis lupus 

E.2. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 
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[geometrie] Management. 

E.3. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[descriere] 

În pășuni și în vecinătatea acestora  

E.4. Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de presiunile 

actuale asupra speciei 

Medie (M) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, este semnificativ 

afectată 

E.5. Confidențialitate Informații publice 

E.6. Detalii Pășunatul se practică pe toată suprafața sitului 

care se află pe golul alpin. Animalele provin 

din satele învecinate dar sunt si animale proprii 

ale ciobanilor. Stânele sunt păzite de oameni și 

câini. Numărul și tipul animalelelor de la stâne  

variază. 

Prezența animalelor domestice determină 

deranjarea habitatului prin distrugerea florei și 

faunei, alterarea calității solului și altele. 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală B Silvicultura 

B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și 

plantației 

B02.01 Replantarea pădurii 

B02.01.01. Replantarea pădurii (arbori nativi) 

E.1. Specia 1367 Canis lupus 

E.2. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

E.3. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[descriere] 

Zone cu exploatări forestiere. 

E.4. Intensitatea localizată a Medie (M) – viabilitatea pe termen lung a 
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impacturilor cauzate de presiunile 

actuale asupra speciei 

speciei, în locul respectiv, este semnificativ 

afectată 

E.5. Confidențialitate Informații publice 

E.6. Detalii În cazul de față, replantarea pădurii cu molid 

(în monocultură) sau chiar menținerea 

monoculturilor de molid, înseamnă pentru 

speciile-pradă scăderea disponibilității pentru 

hrana naturală.  

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală B Silvicultura 

B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și 

plantației 

B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în 

curs de uscare 

E.1. Specia 1367 Canis lupus 

E.2. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

E.3. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[descriere] 

În zonele marginale ale drumurilor, în zonele 

cu exploatări forestiere. 

E.4. Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de presiunile 

actuale asupra speciei 

Medie (M) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, este semnificativ 

afectată 

E.5. Confidențialitate Informații publice 

E.6. Detalii Arborii uscați pe picior sau arborii dărâmați de 

vânt asigură, pentru numeroase specii, locurile 

de cuibărit, refugiu, adăpost în timpul 

reproducerii și nu numai. Asigurarea 

adăpostului pentru speciile care pot constitui 

hrana carnivorelor sau asigurarea a mai multor 



282 
 
 

opțiuni de alegerea adăpostului optim pentru 

carnivorele mari este esențială pentru 

supraviețuirea lor.  

Îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de 

uscare include un deranj puternic temporar în 

perioada când activitatea se desfășoară iar pe 

termen lung contribuie la dispariția locurilor cu 

adăpost potențial. 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală B Silvicultura 

B03 Exploatare forestieră fără replantare sau 

refacere naturală 

E.1. Specia 1367 Canis lupus 

E.2. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

E.3. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[descriere] 

În zonele cu exploatări forestiere. 

E.4. Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de presiunile 

actuale asupra speciei 

Medie (M) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, este semnificativ 

afectată 

E.5. Confidențialitate Informații publice 

E.6. Detalii Exploatarea forestieră controlată, chiar  dacă 

nu periclitează semnificativ viabilitatea speciei 

într-un sit mic, cum este situl de față, 

contribuie semnificativ la îngreunarea 

îndeplinirii funcției de asigurarea conectivității 

cu zonele învecinate. Astfel neapărat trebuie 

evitată exploatarea în interiorul limitei sitului 

Natura 2000. 
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Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală B Silvicultura 

B06 Pășunatul în pădure/în zonă împădurită 

E.1. Specia 1367 Canis lupus 

E.2. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

E.3. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[descriere] 

În zonele învecinate pășunilor și drumurilor de 

acces. 

E.4. Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de presiunile 

actuale asupra speciei 

Medie (M) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, este semnificativ 

afectată 

E.5. Confidențialitate Informații publice 

E.6. Detalii Pășunatul în pădure conduce la degradarea 

covorului ierbos specific, la apariția speciilor 

nitrofile, la distrugerea speciilor de plante 

arbustive și ierboase care intră în dieta 

speciilor-pradă. De asemenea. se poate ajunge 

și la o creștere a fenomenului de prădare în 

șeptel, animalele domestice fiind mai ușor 

accesibile carnivorelor mari, în pădure, decât 

în pajiștile deschise. Acest lucru poate duce la 

o creștere a conflictelor om-carnivore. 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală D Rețele de comunicații 

D01 Drumuri, poteci și căi ferate 

D01.01 Poteci, trasee, trasee pentru ciclism 

D01.02 Drumuri, autostrăzi 

E.1. Specia 1367 Canis lupus 



284 
 
 

E.2. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

E.3. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[descriere] 

În zona drumurilor și potecilor din sit. 

E.4. Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de presiunile 

actuale asupra speciei 

Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, nu este semnificativ 

afectată 

E.5. Confidențialitate Informații publice 

E.6. Detalii Drumurile forestiere intens circulate de către 

utilajele de exploatare a materialului lemnos 

determină: degradarea/distrugerea covorului 

vegetal,  modificarea configurației terenului, 

reducerea sau fragmentarea suprafeței 

habitatului speciei.  

De asemenea., potecile afectează habitatele 

adiacente prin modificarea configurației 

terenului, distrugerea vegetației, producând în 

același timp și modificări în lanțul trofic. 

Vegetația reprezintă sursa de hrană pentru 

ierbivore și rozătoare, acestea la rândul lor 

constituind sursă de hrană pentru urs, lup, râs 

și alte specii. 

Lupul evită zonele antropizate, zgomotul și 

altele asemenea. 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală E Urbanizare, dezvoltare rezidențială și 

comercială 

E01 Zone urbanizate, habitare umana (locuințe 

umane) 
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E01.03 Habitare dispersată (locuințe risipite, 

disperse) 

E01.04 Alte modele (tipuri) de habitare/ 

locuințe 

E.1. Specia 1367 Canis lupus 

E.2. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

E.3. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[descriere] 

În zonele cu locuințe, cabane, zone de 

campare. 

E.4. Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de presiunile 

actuale asupra speciei 

Medie (M) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, este semnificativ 

afectată 

E.5. Confidențialitate Informații publice 

E.6. Detalii Camparea în locuri neautorizate, urme de foc, 

construcții permanente (cabane) sau temporare 

(barăcile muncitorilor silvici) au fost 

semnalate pe suprafața ROSCI-ului. 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală F Folosirea resurselor biologice, altele decât 

agricultura și silvicultura 

F03 Vânătoarea și colectarea animalelor 

sălbatice (terestre) 

F03.01 Vânătoare 

E.1. Specia 1367 Canis lupus 

E.2. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

E.3. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

Pe tot teritoriul sitului, suprapus cu fondurile 

de vânătoare. 
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[descriere] 

E.4. Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de presiunile 

actuale asupra speciei 

Ridicată (R) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, este major afectată 

E.5. Confidențialitate Informații publice 

E.6. Detalii Situl include și fonduri de vânătoare ceea ce 

înseamnă că vânătoarea este încă practicată. 

Efectele vânătorii sunt multiple, depinzând de 

activitățile desfășurate. De exemplu: 

împușcare (recoltare), vânătoare de selecție, 

hrănire artificială, atragere la observator. 

Recoltarea scade atât baza trofică cât și 

efectivul speciilor țintă. 

Vânătoarea de selecție la ungulate reduce baza 

trofică pentru carnivore, vânarea carnivorelor 

mari distruge structura naturală al haitei, în 

aceeași timp totodată scade șansa imigrări (și 

prin asta schimbului de gene) efectivul fiind 

mic sau stabil, tineri în interiorul sitului de 

importanță comunitară și pe fondurile din jurul 

acestora au șanse mai mici dacă haita de lup 

pierde un membru important.  

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală F Folosirea resurselor biologice, altele decât 

agricultura și silvicultura 

F04 Luare/prelevare de plante terestre, în 

general 

F04.02 Colectarea (ciuperci, licheni, fructe de 

pădure etc) 

E.1. Specia 1367 Canis lupus 

E.2. Localizarea impacturilor cauzate Harta presiunilor actuale asupra speciei este 
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de presiunile actuale asupra speciei 

[geometrie] 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

E.3. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[descriere] 

În special  de-a lungul potecilor. 

Culegătorii profesioniști ajung și în zonele mai 

puțin umblate din păduri și din pajiștile 

subalpine. 

E.4. Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de presiunile 

actuale asupra speciei 

Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, nu este semnificativ 

afectată 

E.5. Confidențialitate Informații publice 

E.6. Detalii Colectarea de ciuperci și fructe de pădure 

(afine, zmeură) este practicată de localnici, și 

turiști ocazional la scară mică de obicei în 

timpul recreerii. 

Având în vedere că zona se folosește pentru 

recreere, sport, turism, colectarea ciupercilor și 

fructelor de pădure este legată și de aceste 

activități. Colectarea ciupercilor și fructelor de 

pădure, în sine, nu afectează semnificativ 

speciile țintă. În cazul colectării ciupercilor și 

a fructelor de pădure în cantități industriale 

viabilitatea pe termen lung a speciei, în locul 

respectiv, va fi semnificativ afectată, prin 

perturbarea habitatului, și prin scăderea bazei 

trofice a speciilor-pradă. 

 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală G1 Intruziuni și dezechilibre umane 

G01 Sport în aer liber și activități de petrecere 

a timpului liber, activități recreative 

G01.03 Vehicule cu motor 
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E.1. Specia 1367 Canis lupus 

E.2. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

E.3. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[descriere] 

În zonele cu drumuri și poteci și în zonele cu 

pajiști subalpine cand ne referim la motociclete 

și ATV-uri. 

E.4. Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de presiunile 

actuale asupra speciei 

Medie (M) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, este semnificativ 

afectată 

E.5. Confidențialitate Informații publice 

E.6. Detalii Vehiculele cu motor produc zgomot, poluare, 

distrugerea vegetației și chiar modificarea 

configurației terenului.  Zgomotul produs de 

motoare determină evitarea acestor zone de 

către mamifere și implicit modificarea 

arealului speciei și altele asemenea. 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală H Poluare 

H05 Poluarea solului și deșeurile solide (cu 

excepția evacuărilor) 

H05.01 Gunoiul și deșeurile solide 

E.1. Specia 1367 Canis lupus 

E.2. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

E.3. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[descriere] 

În zonelele frecventate de turiști, în zonele 

locuite și în cele în care au fost campați 

muncitorii forestieri. 

E.4. Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de presiunile 

Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, nu este semnificativ 
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actuale asupra speciei afectată 

E.5. Confidențialitate Informații publice 

E.6. Detalii În măsură mică sunt rezultatele turismului, 

într-o măsură mai mare provin de la activități 

legate de exploatarea forestieră.  

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală J Modificări ale sistemului natural 

J03 Alte modificări ale ecosistemelor 

J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici 

specifice de habitat 

J03.01.01 Reducerea disponibilității prăda 

(inclusiv cadavre, rămășițe) 

J03.02 Reducerea conectivității de habitat, din 

cauze antropice 

K Procesele naturale biotice și abiotice (fără 

catastrofe) 

K02 Evoluție biocenotică, succesiune 

K02.01 Schimbarea compoziției de specii 

(succesiune) 

E.1. Specia 1367 Canis lupus 

E.2. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

E.3. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[descriere] 

Golul alpin la limita de pădure. 

E.4. Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de presiunile 

actuale asupra speciei 

Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, nu este semnificativ 

afectată 

E.5. Confidențialitate Informații publice 

E.6. Detalii Succesiunile biocenotice, cauzate de 
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schimbările climate sau de factori antropici pot 

conduce la pierderea unor porțiunii din habitat 

care asigură momentan hrană și adăpost pentru 

speciile de pradă. 

O suprafață întinsă, compactă de ienupăr nu este 

favorabilă speciei. Este necesară menținerea 

unui mozaic natural cu ienupăr, afin și plante 

ierboase pentru a asigura adăpost și zonă de 

hrănire pentru animalele sălbatice care pot servi 

ca hrană carnivorelor mari (Lepus Europaeus, 

Tetrao urogallus, Tetrastes bonasia și altele 

asemenea)   

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală K Procesele naturale biotice și abiotice (fără 

catastrofe) 

K03 Relații interspecifice faunistice 

K03.02 Parazitism 

E.1. Specia 1367 Canis lupus 

E.2. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

E.3. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[descriere] 

Pe pășune și în jurul acesteia, cu intensitate mai 

mare. Presiunea apare însă pe toată suprafața 

sitului. 

E.4. Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de presiunile 

actuale asupra speciei 

Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, nu este semnificativ 

afectată 

E.5. Confidențialitate Informații publice 

E.6. Detalii Paraziți externi, interni pot apărea în mod 

nenatural prin pășunat (căpușe). 

Hrănirea artificială cu organe de origine 
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animală poate fi o sursă importantă de infestare 

cu paraziți interni. Marea majoritate a 

deșeurilor de abator care conțin ficat sau 

plămâni sunt infestați cu chiștii viermilor plați 

sau nematozi. 

Câinii ciobănești nedehelmintizați pot 

contribui la infectarea cu paraziți. 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală K Procesele naturale biotice și abiotice (fără 

catastrofe) 

K03 Relații interspecifice faunistice 

K03.03 Introducere a unor boli (patogeni 

microbieni) 

E.1. Specia 1367 Canis lupus 

E.2. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

E.3. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[descriere] 

Toată suprafața sitului. 

E.4. Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de presiunile 

actuale asupra speciei 

Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, nu este semnificativ 

afectată 

E.5. Confidențialitate Informații publice 

E.6. Detalii Animalele de casă în special  câinii bolnavi, 

netratați (aici nu ne referim la animalele de 

companie îngrijite corespunzător) abandonați 

pot infecta populația de carnivore dar și alte 

animale sălbatice cu diferite boli. Astfel 

parvoviroza, rabia, Canine distemper sunt boli 

virale care sunt transmisibile la toate speciile 
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de canide mustelide și felide. 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală K Procesele naturale biotice și abiotice (fără 

catastrofe) 

K03 Relații interspecifice faunistice 

K03.06 Antagonism cu animale domestice 

E.1. Specia 1367 Canis lupus 

E.2. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

E.3. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[descriere] 

Pe pășune, în jurul stânelor și în pădure 

E.4. Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de presiunile 

actuale asupra speciei 

Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, nu este semnificativ 

afectată 

E.5. Confidențialitate Informații publice 

E.6. Detalii Prezența câinilor hoinari sau a câinilor 

ciobănești în număr ridicat poate avea efect 

negativ. 

Prezența câinilor în jurul turmelor de oi este 

necesară pentru protecția turmelor față de 

carnivore. Astfel putem considera antagonism 

numai cazurile în care cânii părăsesc pășunea 

și turma și încep să vâneze. Acest lucru însă nu 

se întâmplă frecvent în zonele de munte. 

 

Lynx lynx (râs) 

 

Tabel 62 E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei 

Cod Parametru Descriere 
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A1. Presiune actuală A Agricultura 

A04 Pășunatul 

A04.01 Pășunatul intensiv 

A04.01.02 Pășunatul intensiv al oilor 

A04.01.05 Pășunatul intensiv în amestec de 

animale 

E.1. Specia 1438 Lynx lynx 

E.2. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

E.3. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[descriere] 

În pășuni și în vecinătatea acestora. 

E.4. Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de presiunile 

actuale asupra speciei 

Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, nu este semnificativ 

afectată 

E.5. Confidențialitate Informații publice 

E.6. Detalii Pășunatul se practică pe toată suprafața sitului 

care se află pe golul alpin. Animalele provin 

din satele învecinate dar sunt si animale proprii 

ale ciobanilor. Stânele sunt păzite de oameni și 

câini. Numărul și tipul animalelelor de la stâne  

variază. 

Prezența animalelor domestice determină 

deranjarea habitatului prin distrugerea florei și 

faunei, alterarea calității solului și altele. 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală B Silvicultura 

B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și 

plantației 

B02.01 Replantarea pădurii 
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B02.01.01. Replantarea pădurii (arbori nativi) 

E.1. Specia 1438 Lynx lynx 

E.2. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

E.3. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[descriere] 

Zonele cu exploatări forestiere. 

E.4. Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de presiunile 

actuale asupra speciei 

Medie (M) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, este semnificativ 

afectată 

E.5. Confidențialitate Informații publice 

E.6. Detalii În cazul de față, replantarea pădurii cu molid 

(în monocultură) sau chiar menținerea 

monoculturilor de molid, înseamnă pentru 

speciile-pradă scăderea disponibilității pentru 

hrana naturală. 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală B Silvicultura 

B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și 

plantației 

B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în 

curs de uscare 

E.1. Specia 1438 Lynx lynx 

E.2. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

E.3. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[descriere] 

În zonele marginale ale drumurilor, în zonele 

cu exploatări forestiere. 

E.4. Intensitatea localizată a Medie (M) – viabilitatea pe termen lung a 
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impacturilor cauzate de presiunile 

actuale asupra speciei 

speciei, în locul respectiv, este semnificativ 

afectată 

E.5. Confidențialitate Informații publice 

E.6. Detalii Arborii uscați pe picior sau arborii dărâmați de 

vânt asigură, pentru numeroase specii, locurile 

de cuibărit, refugiu, adăpost în timpul 

reproducerii și nu numai. Asigurarea 

adăpostului pentru speciile care pot constitui 

hrana carnivorelor sau asigurarea a mai multor 

opțiuni de alegerea adăpostului optim pentru 

carnivorele mari este esențială pentru 

supraviețuirea lor.  

Îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de 

uscare include un deranj puternic temporar în 

perioada când activitatea se desfășoară iar pe 

termen lung contribuie la dispariția locurilor cu 

adăpost potențial. 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală B Silvicultura 

B03 Exploatare forestieră fără replantare sau 

refacere naturală 

E.1. Specia 1438 Lynx lynx 

E.2. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

E.3. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[descriere] 

În zonele cu exploatări forestiere. 

E.4. Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de presiunile 

actuale asupra speciei 

Medie (M) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, este semnificativ 

afectată 
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E.5. Confidențialitate Informații publice 

E.6. Detalii Exploatarea forestieră controlată, chiar  dacă 

nu periclitează semnificativ viabilitatea speciei 

într-un sit mic, cum este situl de față, 

contribuie semnificativ la îngreunarea 

îndeplinirii funcției de asigurarea conectivității 

cu zonele învecinate. Astfel neapărat trebuie 

evitată exploatarea în interiorul limitei sitului 

Natura 2000. 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală B Silvicultura 

B06 Pășunatul în pădure/în zonă împădurită 

E.1. Specia 1438 Lynx lynx 

E.2. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

E.3. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[descriere] 

În zonele învecinate pășunilor și drumurilor de 

acces. 

E.4. Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de presiunile 

actuale asupra speciei 

Medie (M) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, este semnificativ 

afectată 

E.5. Confidențialitate Informații publice 

E.6. Detalii Pășunatul în pădure conduce la degradarea 

covorului ierbos specific, la apariția speciilor 

nitrofile, la distrugerea speciilor de plante 

arbustive și ierboase care intră în dieta 

speciilor-pradă. Sunt deranjate și locurile de 

adăpost si reproducere ale râsului. De 

asemenea. se poate ajunge și la o creștere a 

fenomenului de prădare în șeptel, animalele 
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domestice fiind mai ușor accesibile 

carnivorelor mari, în pădure, decât în pajiștile 

deschise. Acest lucru poate duce la o creștere a 

conflictelor om-carnivore. 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală D Rețele de comunicații 

D01 Drumuri, poteci și căi ferate 

D01.01 Poteci, trasee, trasee pentru ciclism 

D01.02 Drumuri, autostrăzi 

E.1. Specia 1438 Lynx lynx 

E.2. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

E.3. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[descriere] 

În zona drumurilor și potecilor din sit. 

E.4. Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de presiunile 

actuale asupra speciei 

Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, nu este semnificativ 

afectată 

E.5. Confidențialitate Informații publice 

E.6. Detalii Drumurile forestiere intens circulate de către 

utilajele de exploatare a materialului lemnos 

determină: degradarea/distrugerea covorului 

vegetal,  modificarea configurației terenului, 

reducerea sau fragmentarea suprafeței 

habitatului speciei.  

De asemenea., potecile afectează habitatele 

adiacente prin modificarea configurației 

terenului, distrugerea vegetației, producând în 

același timp și modificări în lanțul trofic. 

Vegetația reprezintă sursa de hrană pentru 
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ierbivore și rozătoare, acestea la rândul lor 

constituind sursă de hrană pentru urs, lup, râs 

și alte specii. 

Rțsul evită zonele antropizate, zgomotul și 

altele asemenea. 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală E Urbanizare, dezvoltare rezidențială și 

comercială 

E01 Zone urbanizate, habitare umana (locuințe 

umane) 

E01.03 Habitare dispersată (locuințe risipite, 

disperse) 

E01.04 Alte modele (tipuri) de habitare/ 

locuințe 

E.1. Specia 1438 Lynx lynx 

E.2. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

E.3. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[descriere] 

În zonele cu locuințe, cabane, zone de 

campare. 

E.4. Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de presiunile 

actuale asupra speciei 

Medie (M) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, este semnificativ 

afectată 

E.5. Confidențialitate Informații publice 

E.6. Detalii Camparea în locuri neautorizate, urme de foc, 

constructii permanente (cabane) sau temporare 

(barăcile muncitorilor silvici) au fost 

semnalate pe suprafața ROSCI-ului. 

 

Cod Parametru Descriere 
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A1. Presiune actuală F Folosirea resurselor biologice, altele decât 

agricultura și silvicultura 

F03 Vânătoarea și colectarea animalelor 

sălbatice (terestre) 

F03.01 Vânătoare 

E.1. Specia 1438 Lynx lynx 

E.2. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

E.3. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[descriere] 

Pe tot teritoriul sitului, suprapus cu fondurile 

de vânătoare. 

E.4. Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de presiunile 

actuale asupra speciei 

Ridicată (R) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, este major afectată 

E.5. Confidențialitate Informații publice 

E.6. Detalii Situl include și fonduri de vânătoare ceea ce 

înseamnă că vânătoarea este încă practicată. 

Efectele vânătorii sunt multiple, depinzând de 

activitățile desfășurate. De exemplu: 

împușcare (recoltare), vânătoare de selecție, 

hrănire artificială, atragere la observator. 

Recoltarea scade atât baza trofică cât și 

efectivul speciilor țintă. 

Vânătoarea de selecție la ungulate reduce baza 

trofică pentru carnivore, vânarea carnivorelor 

mari distruge structura naturală a grupului de 

familie la râs, în aceeași timp totodată scade 

șansa imigrări (și prin asta schimbului de 

gene). Hrănirea artificială printre altele are ca 

scop de obicei ținerea animalelor în principal 

urșii pe fondul de vânătoare și nu se ține cont 
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de efectul dăunător al hranei (momelii) pentru 

sănătatea și prin asta viabilitatea animalelor. În 

plus speciile hrănite au și ele  un rol important 

în ecosistem iar prin administrarea hranei 

artificiale ele nu vor îndeplini acest rol 

important.   

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală F Folosirea resurselor biologice, altele decât 

agricultura și silvicultura 

F04 Luare/prelevare de plante terestre, în 

general 

F04.02 Colectarea (ciuperci, licheni, fructe de 

pădure etc) 

E.1. Specia 1438 Lynx lynx 

E.2. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

E.3. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[descriere] 

În special  de-a lungul potecilor. 

Culegătorii profesioniști ajung și în zonele mai 

puțin umblate din păduri și din pajiștile 

subalpine. 

E.4. Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de presiunile 

actuale asupra speciei 

Medie (M) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, este semnificativ 

afectată 

E.5. Confidențialitate Informații publice 

E.6. Detalii Colectarea de ciuperci și fructe de pădure 

(afine, zmeură) este practicată de localnici, și 

turiști ocazional la scară mică de obicei în 

timpul recreerii. 

Având în vedere că zona se folosește pentru 

recreere, sport, turism, colectarea ciupercilor și 
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fructelor de pădure este legată și de aceste 

activități. Colectarea ciupercilor și fructelor de 

pădure, în sine, nu afectează semnificativ 

speciile țintă. În cazul colectării ciupercilor și 

a fructelor de pădure în cantități industriale 

viabilitatea pe termen lung a speciei, în locul 

respectiv, va fi semnificativ afectată, prin 

perturbarea habitatului, și prin scăderea bazei 

trofice a speciilor-pradă. 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală G1 Intruziuni și dezechilibre umane 

G01 Sport în aer liber și activități de petrecere 

a timpului liber, activități recreative 

G01.03 Vehicule cu motor 

E.1. Specia 1438 Lynx lynx 

E.2. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

E.3. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[descriere] 

În zonele cu drumuri și poteci și în zonele cu 

pajiști subalpine cand ne referim la motociclete 

și ATV-uri. 

E.4. Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de presiunile 

actuale asupra speciei 

Medie (M) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, este semnificativ 

afectată 

E.5. Confidențialitate Informații publice 

E.6. Detalii Vehiculele cu motor produc zgomot, poluare, 

distrugerea vegetației și chiar modificarea 

configurației terenului.  Zgomotul produs de 

motoare determină evitarea acestor zone de 

către mamifere și implicit modificarea 

arealului speciei și altele asemenea. 
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Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală H Poluare 

H05 Poluarea solului și deșeurile solide (cu 

excepția evacuărilor) 

H05.01 Gunoiul și deșeurile solide 

E.1. Specia 1438 Lynx lynx 

E.2. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

E.3. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[descriere] 

În zonelele frecventate de turiști, în zonele 

locuite și în cele în care au fost campați 

muncitorii forestieri. 

E.4. Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de presiunile 

actuale asupra speciei 

Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, nu este semnificativ 

afectată 

E.5. Confidențialitate Informații publice 

E.6. Detalii În măsură mică sunt rezultatele turismului, 

într-o măsură mai mare provin de la activități 

legate de exploatarea forestieră.  

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală J Modificări ale sistemului natural 

J03 Alte modificări ale ecosistemelor 

J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici 

specifice de habitat 

J03.01.01 Reducerea disponibilității prăda 

(inclusiv cadavre, rămășițe) 

J03.02 Reducerea conectivității de habitat, din 

cauze antropice 

K Procesele naturale biotice și abiotice (fără 

catastrofe) 
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K02 Evoluție biocenotică, succesiune 

K02.01 Schimbarea compoziției de specii 

(succesiune) 

E.1. Specia 1438 Lynx lynx 

E.2. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

E.3. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[descriere] 

Golul alpin la limita de pădure. 

E.4. Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de presiunile 

actuale asupra speciei 

Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, nu este semnificativ 

afectată 

E.5. Confidențialitate Informații publice 

E.6. Detalii Succesiunile biocenotice, cauzate de 

schimbările climate sau de factori antropici pot 

conduce la pierderea unor porțiunii din habitat 

care asigură momentan hrană și adăpost pentru 

speciile de pradă. 

O suprafață întinsă, compactă de ienupăr nu este 

favorabilă speciei. Este necesară menținerea 

unui mozaic natural cu ienupăr, afin și plante 

ierboase pentru a asigura adăpost și zonă de 

hrănire pentru animalele sălbatice care pot servi 

ca hrană carnivorelor mari (Lepus Europaeus, 

Tetrao urogallus, Tetrastes bonasia și altele 

asemenea)   

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală K Procesele naturale biotice și abiotice (fără 

catastrofe) 

K03 Relații interspecifice faunistice 
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K03.02 Parazitism 

E.1. Specia 1438 Lynx lynx 

E.2. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

E.3. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[descriere] 

Pe pășune și în jurul acesteia, cu intensitate mai 

mare. Presiunea apare însă pe toată suprafața 

sitului. 

E.4. Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de presiunile 

actuale asupra speciei 

Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, nu este semnificativ 

afectată 

E.5. Confidențialitate Informații publice 

E.6. Detalii Paraziți externi, interni pot apărea în mod 

nenatural prin pășunat (căpușe). 

Hrănirea artificială cu organe de origine 

animală poate fi o sursă importantă de infestare 

cu paraziți interni. Marea majoritate a 

deșeurilor de abator care conțin ficat sau 

plămâni sunt infestați cu chiștii viermilor plați 

sau nematozi. 

Câinii ciobănești nedehelmintizați pot 

contribui la infectarea cu paraziți. 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală K Procesele naturale biotice și abiotice (fără 

catastrofe) 

K03 Relații interspecifice faunistice 

K03.03 Introducere a unor boli (patogeni 

microbieni) 

E.1. Specia 1438 Lynx lynx 

E.2. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 
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[geometrie] Management. 

E.3. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[descriere] 

Toată suprafața sitului. 

E.4. Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de presiunile 

actuale asupra speciei 

Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, nu este semnificativ 

afectată 

E.5. Confidențialitate Informații publice 

E.6. Detalii Animalele de casă în special  câinii bolnavi, 

netratați (aici nu ne referim la animalele de 

companie îngrijite corespunzător) abandonați 

pot infecta populația de carnivore dar și alte 

animale sălbatice cu diferite boli. Astfel 

parvoviroza, rabia, Canine distemper sunt boli 

virale care sunt transmisibile la toate speciile 

de canide mustelide și felide. 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală K Procesele naturale biotice și abiotice (fără 

catastrofe) 

K03 Relații interspecifice faunistice 

K03.06 Antagonism cu animale domestice 

E.1. Specia 1438 Lynx lynx 

E.2. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

E.3. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[descriere] 

Pe pășune, în jurul stânelor și în pădure 

E.4. Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de presiunile 

actuale asupra speciei 

Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, nu este semnificativ 

afectată 



306 
 
 

E.5. Confidențialitate Informații publice 

E.6. Detalii Prezența câinilor hoinari sau a câinilor 

ciobănești în număr ridicat poate avea efect 

negativ. 

Prezența câinilor în jurul turmelor de oi este 

necesară pentru protecția turmelor față de 

carnivore. Astfel putem considera antagonism 

numai cazurile în care cânii părăsesc pășunea 

și turma și încep să vâneze. Acest lucru însă nu 

se întâmplă frecvent în zonele de munte. 

 

Bombina variegata (buhaiul de baltă cu burtă galbenă) 

 

Tabel 63 E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală D01.02 Drumuri, autostrăzi 

E.1. Specia 638 Bombina variegata 

E.2. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

E.3. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[descriere] 

Un adult mort datorita traficului rutier a fost 

găsit în apropiere de barajul Râușor. 

 

E.4. Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de presiunile 

actuale asupra speciei 

Scăzută (S) - viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, nu este semnificativ 

afectată 

E.5. Confidențialitate Informații publice 

E.6. Detalii În perioada migrațiilor de toamnă și primăvară, 

traficul auto poate duce la scăderi drastice în 

numărul adulților ce se reproduc. Specia 

preferă habitatele acvatice temporare și  

depunere un număr scăzut de ouă în mai multe 
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habitate acvatice pentru a crește succesul 

reproductiv. Frecvent adulții folosesc pentru 

reproducere bălți temporare care se formează 

în urmele de roți sau pe marginea drumului. 

Chiar și în cazul unui trafic redus adulții și 

larvele pot fi omorâte de autovehicule dacă 

bălțile sunt pe axul drumului.  

Adulți ai speciilor Bufo bufo, Rana temporaria 

și Salamandra salamandra sunt frecvent 

victime ale traficului auto de pe teritoriul ariei 

protejate, în special  pe drumurile din jurul 

barajului Râușor și în localitatea Sătic. A fost 

observat un singur adult lovit de masină 

aparținând speciei B. variegata, dar nu s-a 

putut estima care este impactul traficului auto 

asupra larvelor din bălțile aflate la nivelul 

drumurilor forestiere. 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală G05.11 Moartea sau rănirea prin coliziune 

E.1. Specia 638 Bombina variegata 

E.2. Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei [geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este inclusă 

în Anexa nr. 3.20. la Planul de Management. 

E.3. Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei [descriere] 

Zona limitrofă tuturor drumului din limita lacului de 

acumulare, lângă habitatele cu Specia  

E.4. Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de 

presiunile actuale asupra 

speciei 

Scăzută (S) - viabilitatea pe termen lung a speciei, în 

locul respectiv, nu este semnificativ afectată 

E.5. Confidențialitate Informații publice 



308 
 
 

E.6. Detalii În perioada migrațiilor de toamnă și primăvară, 

traficul auto poate duce la scăderi drastice în numărul 

adulților ce se reproduc. Frecvent adulții folosesc 

pentru reproducere bălți temporare care se formează 

în urmele de roți sau pe marginea drumului. Chiar și 

în cazul unui trafic redus adulții și larvele pot fi 

omorâte de autovehicule dacă bălțile sunt pe axul 

drumului. În cele mai multe cazuri nu există o 

diferență de nivel între șanț și partea carosabilă. 

Există riscul permanent de intrare cu roțile în 

habitatul acvatic și modificarea mecanică a acestuiA 

Pot fi decelate și în fotografii urme de roți în 

apropierea și înăuntrul habitatelor acvatice. Un alt 

risc este dat de eventuala migrare a tritonului carpatic 

peste zona carosabilă și riscul asociat, de mortalitate, 

aspect dovedit în inventariere. 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală K02.02. Acumularea de materie organică 

E.1. Specia 638 Bombina variegata 

E.2. Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei [geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este inclusă 

în Anexa nr. 3.20. la Planul de Management. 

E.3. Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei [descriere] 

Bălți temporare în drum sau lângă drum, pe Valea 

Dâmboviței, Vale Argeșel, Valea Râușor, Voina-Râul 

Târgului - lac acumulare, Valea Râusorul,  

șanțuri de drenaj pe Valea Dâmboviței, Râul 

Targului-aval de baraj. 

E.4. Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de 

presiunile actuale asupra 

speciei 

Medie (M) - viabilitatea pe termen lung a speciei, în 

locul respectiv, este semnificativ afectată 



309 
 
 

E.5. Confidențialitate Informații publice 

E.6. Detalii Acumularea de materie organică poate duce la 

colmatarea habitatelor acvatice utilizate pentru 

reproducere de către amfibieni și indirect scăderea 

diversității genetice prin izolarea habitatelor de 

reproducere. Un nivel scăzut al apei în bălți poate 

crește expunerea față de prădători a larvelor și pontei. 

Bălțile pot seca mai repede iar larvele amfibieni nu au 

suficient timp pentru a se metamorfozA Acest factor 

afectează această specie mai mult decât altele 

deoarece B. variegata folosește preponderent habitate 

temporare care au in general risc crescut de a fi 

colmatate cu materie organică. 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală K01.03 Secare 

E.1. Specia 638 Bombina variegata 

E.2. Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei [geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este inclusă 

în Anexa nr. 3.20. la Planul de Management. 

E.3. Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei [descriere] 

Majoritatea habitatelor acvatice folosite de specie 

pentru reproducere. 

E.4. Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de 

presiunile actuale asupra 

speciei 

Scăzută (S) - viabilitatea pe termen lung a speciei, în 

locul respectiv, nu este semnificativ afectată 

E.5. Confidențialitate Informații publice 

E.6. Detalii Secarea timpurie a habitatelor acvatice duce la 

extincția locală speciilor de amfibieni a căror 

supraviețuire depinde de continuitatea apei, mai ales 

fiindcă stadiul larvar se realizează în apă. În zonele 
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montane, larvele se dezvoltă mai încet din cauza 

temperaturii reduse a apei dar și a hranei mai puțin 

bogate. Astfel aceste populații sunt mai vulnerabile la 

perioada scurtă în care habitatele acvatice au apă. 

 

 

 

Triturus montandoni (tritonul carpatic) 

 

Tabel 64 E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală D01.02 Drumuri, autostrăzi 

E.1. Specia 8630 Triturus montandoni 

E.2. Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei [geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este inclusă 

în Anexa nr. 3.20. la Planul de Management. 

E.3. Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei [descriere] 

Zona limitrofă tuturor drumurilor forestiere de pe 

văile Argeșel, Dâmbovița, Râușorul, Râul Târgului și 

afluenți ai acestora 

E.4. Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de 

presiunile actuale asupra 

speciei 

Medie (M) - viabilitatea pe termen lung a speciei, în 

locul respectiv, este semnificativ afectată 

E.5. Confidențialitate Informații publice 

E.6. Detalii În perioada migrațiilor de toamnă și primăvară, 

traficul auto poate duce la scăderi drastice în numărul 

adulților ce se reproduc. Frecvent adulții folosesc 

pentru reproducere bălți temporare care se formează 

în urmele de roți sau pe marginea drumului. Chiar și 

în cazul unui trafic redus adulții și larvele pot fi 

omorâte de autovehicule dacă bălțile sunt pe axul 

drumului. În cele mai multe cazuri nu există o 



311 
 
 

diferență de nivel între șanț și partea carosabilă. 

Există riscul permanent de intrare cu roțile în 

habitatul acvatic și modificarea mecanică a acestuiA 

Pot fi decelate și în fotografii urme de roți în 

apropierea și înăuntrul habitatelor acvatice. Un alt 

risc este dat de eventuala migrare a tritonului carpatic 

peste zona carosabilă și riscul asociat, de mortalitate, 

aspect dovedit în inventariere.. 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală G05.11 Moartea sau rănirea prin coliziune 

E.1. Specia 8630 Triturus montandoni 

E.2. Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei [geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este inclusă 

în Anexa nr. 3.20. la Planul de Management. 

E.3. Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei [descriere] 

Zona limitrofă tuturor drumurilor forestiere de pe 

văile Argeșel, Dâmbovița, Râușorul, Râul Târgului și 

afluenți ai acestora 

E.4. Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de 

presiunile actuale asupra 

speciei 

Medie (M) - viabilitatea pe termen lung a speciei, în 

locul respectiv, este semnificativ afectată 

E.5. Confidențialitate Informații publice 

E.6. Detalii În perioada migrațiilor de toamnă și primăvară, 

traficul auto poate duce la scăderi drastice în numărul 

adulților ce se reproduc. Frecvent adulții folosesc 

pentru reproducere bălți temporare care se formează 

în urmele de roți sau pe marginea drumului. Chiar și 

în cazul unui trafic redus adulții și larvele pot fi 

omorâte de autovehicule dacă bălțile sunt pe axul 

drumului. În cele mai multe cazuri nu există o 

diferență de nivel între șanț și partea carosabilă. 
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Există riscul permanent de intrare cu roțile în 

habitatul acvatic și modificarea mecanică a acestuiA 

Pot fi decelate și în fotografii urme de roți în 

apropierea și înăuntrul habitatelor acvatice. Un alt 

risc este dat de eventuala migrare a tritonului carpatic 

peste zona carosabilă și riscul asociat, de mortalitate, 

aspect dovedit în inventariere. 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici 

specifice de habitat 

E.1. Specia 8630 Triturus montandoni 

E.2. Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei [geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este inclusă 

în Anexa nr. 3.20. la Planul de Management. 

E.3. Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei [descriere] 

Zona limitrofă mai ales a drumului asfaltat din jurul 

barajului. 

E.4. Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de 

presiunile actuale asupra 

speciei 

Medie (M) - viabilitatea pe termen lung a speciei, în 

locul respectiv, este semnificativ afectată 

E.5. Confidențialitate Informații publice 

E.6. Detalii Exemplarele din habitatele acvatice naturale sau 

antropice din limita drumurilor sunt afectate de 

această infrastructură și din cauza fragmentării 

habitatelor terestre sau blocare a migrației spre aceste 

habitate. Lipsa posibilității de migrare, uciderea prin 

coliziune duc la consangvinizare și extincția locală a 

speciei. 

 

Cod Parametru Descriere 
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A1. Presiune actuală K02.02. Acumularea de materie organică 

E.1. Specia 8630 Triturus montandoni 

E.2. Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei [geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este inclusă 

în Anexa nr. 3.20. la Planul de Management. 

E.3. Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei [descriere] 

Punctele de observație din zona  Râușor, Valea 

Dâmboviței, Voina-Râul Târgului - lac acumulare, 

Râușorul. 

Aceste habitate sunt preponderent habitate cu origine 

antropică formate datorită autovehiculelor sau apar 

datorită construcției de drumuri (bălți formate în urme 

de roți, șanțuri de drenaj parțial colmatate). Un număr 

redus sunt bălți naturale formate în pajiștile din albia 

majoră a râului. În perioada observațiilor adâncimea 

bălților era redusă iar unele erau deja secate (au fost 

obervate pontă uscată și larve moarte pe substrat 

aparținând unor specii ce utilizează același habitat). 

E.4. Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de 

presiunile actuale asupra 

speciei 

Medie (M) - viabilitatea pe termen lung a speciei, în 

locul respectiv, este semnificativ afectată 

E.5. Confidențialitate Informații publice 

E.6. Detalii Acumularea de materie organică poate duce la 

colmatarea habitatelor acvatice utilizate pentru 

reproducere de către amfibieni și indirect scăderea 

diversității genetice prin izolarea habitatelor de 

reproducere. Un nivel scăzut al apei în bălți poate 

crește expunerea față de prădători a larvelor și pontei. 

Bălțile pot seca mai repede iar larvele amfibieni nu au 

suficient timp pentru a se metamorfozA Acest factor 

afectează această specie mai mult decât altele 

deoarece peste 50% din habitatele acvatice în care a 
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fost obsevrat sunt balți temporare care au în general 

risc crescut de a fi colmatate cu materie organică. 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală K01.03 Secare 

E.1. Specia 8630 Triturus montandoni 

E.2. Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei [geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este inclusă 

în Anexa nr. 3.20. la Planul de Management. 

E.3. Localizarea impacturilor 

cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei [descriere] 

Majoritatea habitatelor acvatice folosite de specie 

pentru reproducere. 

E.4. Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de 

presiunile actuale asupra 

speciei 

Medie (M) - viabilitatea pe termen lung a speciei, în 

locul respectiv, este semnificativ afectată 

E.5. Confidențialitate Informații publice 

E.6. Detalii Secarea timpurie a habitatelor acvatice duce la 

extincția locală speciilor de amfibieni a căror 

supraviețuire depinde de continuitatea apei, mai ales 

fiindcă stadiul larvar se realizează în apă. În zonele 

montane, larvele se dezvoltă mai încet din cauza 

temperaturii reduse a apei dar și a hranei mai puțin 

bogate. Astfel aceste populații sunt mai vulnerabile la 

perioada scurtă în care habitatele acvatice au apă. 

 

Cottus gobio (zglăvoacă) 

 

Tabel 65 E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală Fragmentarea habitatelor prin praguri de fund (de 

diferite dimensiuni peste 18-20 cm) și prin captări de 
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apă (baraje): 

J02.06.02 captări de apă de suprafață pentru 

alimentarea cu apă 

J02.06.05 captări de apă de suprafață pentru fermele 

piscicole 

J02.06.06 captări de apă de suprafață pentru hidro-

centrale 

J03.01 reducerea sau pierderea de caracteristici 

specifice de habitat 

J03.02.01 reducerea migrației / bariere de migrație 

J03.02.02 reducerea dispersiei 

J03.02.03 reducerea schimbului genetic 

E.1. Specia 488 Cottus gobio 

E.2. Localizarea impacturilor cauzate de 

presiunile actuale asupra speciei 

[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este inclusă 

în Anexa nr. 3.20. la Planul de Management. 

E.3. Localizarea impacturilor cauzate de 

presiunile actuale asupra speciei 

[descriere] 

Presiunea a fost localizată în zona punctelor de 

observație de pe  Râul Targului, Argeșel, Dâmbovița 

și Râușor. 

E.4. Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de presiunile 

actuale asupra speciei 

Ridicată (R) - viabilitatea pe termen lung a speciei, în 

locul respectiv, este major afectată 

E.5. Confidențialitate Informații publice 

E.6. Detalii Pragurile de fund (din lemn sau din beton de diferite 

dimensiuni) și barajele constituie o barieră peste care 

Cottus gobio nu poate să treacă, astfel populația 

speciei devine fragmentată. Problema cea mare apare 

în acel caz în care dintr-un motiv (de exemplu 

poluarea râului, viitură foarte mare și ca urmare a 

acestuia toți peștii sunt omorâți pe un sector de râu 

din cauză că branhiile acestora se înfundă) Cottus 

gobio dispare de pe un sector de râu și nu mai poate 
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repopula acest sector deoarece datorită acestor 

praguri migrația speciei în amonte nu este posibilă. 

Astfel Specia poate să dispară de pe unele sectoare. 

La fel, pragurile din beton și din lemn afectează 

transportul natural de piatră, pietriș și nisip al 

râurilor/pârâurilor. Astfel în aval de acestea nu mai 

este adus și depozitat pietrișul și nisipul din amonte, 

doar cel prezent este transportat în aval, astfel albia 

minoră a acestor râuri/pârâuri se adâncește de la an la 

an. Specia nu poate să treacă de o barieră artificală 

mai înaltă de 18-20 de cm. Secțiunile de unde se 

extrage apa/cu oscilații însemnate/au niveluri extrem 

de scăzute de apă și sunt bariere (habitatul este 

fragmentat) sunt doar habitate moderat adecvate 

pentru zglăvocii adulți, dar sunt habitate total 

neadecvate pentru stadiile juvenile mult mai puțin 

mobile. 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală Microhidrocentrale (MHC-uri): 

J03.01 reducerea sau pierderea de caracteristici 

specifice de habitat 

J03.02.01 reducerea migrației / bariere de migrație 

J03.02.02 reducerea dispersiei 

J03.02.03 reducerea schimbului genetic 

E.1. Specia 488 Cottus gobio 

E.2. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra 

speciei [geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este inclusă 

în Anexa nr. 3.20. la Planul de Management. 

E.3. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra 

speciei [descriere] 

Presiunea a fost localizată în zona punctelor de 

observație de pe Râul Targului,  Argeșel 

(păstrăvăria de la Nămăiești), Dâmbovița (Sătic și 
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MHC Clăbucet). 

E.4. Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de presiunile 

actuale asupra speciei 

Medie (M) - viabilitatea pe termen lung a speciei, 

în locul respectiv, este semnificativ afectată 

E.5. Confidențialitate Informații publice 

E.6. Detalii Construirea microhidrocentralelor este o 

amenințare potențială pentru aproape fiecare 

râu/pârâu din zona montană a țării. 

Microhidrocentralele au un efect negativ în special  

prin faptul că se extrage o mare parte din debit 

(uneori chiar tot debitul) de pe un sector de câțiva 

kilometri, astfel condițiile de supraviețuire și de 

reproducere ale speciilor de pești nu mai sunt 

asigurate. O altă problemă care apare în cazul 

microhidrocentralelor este întreruperea 

conectivității longitudinale. De cele mai multe ori 

sunt amplasate scări de pești pentru a asigura 

această conectivitate, însă până în momentul de față 

am identificat foarte puține scări de pești care să 

asigure această conectivitate pentru toate speciile 

din zonă (investitorii și factorii de decizie se 

concentrează numai asupra păstrăvului, însă 

celelalte specii nu au o mobilitate așa de mare ca 

păstrăvul). O altă problem o constituie lucrările de 

întreținere ale acestora Periodic, deznisipatorul 

trebuie golit și spălat, în aceste situații apa care iese 

din deznisipator este tulbure, cauzând tulburarea 

apei din sectorul aflat în avalul microhidrocentralei. 

Schimbările artificiale în regimul hidrologic 

datorită creșterii sau scăderii periodice ale apei în 

aval de centralele hidroelectrice scade în mod 

dramatic numărul de pești 0+ (juvenili). Secțiunile 
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de unde se extrage apa/cu oscilații însemnate/au 

niveluri extrem de scăzute de apă și unde sunt 

bariere (habitatul este fragmentat) sunt doar 

habitate moderat adecvate pentru zglăvocii adulți, 

dar sunt habitate total neadecvate pentru stadiile 

juvenile mult mai puțin mobile. Acest fapt, 

demonstrează în mod clar importanța menținerii 

continuității longitudinale ale râului pentru specia 

Cottus gobio cât și importanța asigurării unui debit 

de servitude corespunzător. 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală Tăierea arborilor de pe mal sau din lunca 

păraielor/râurilor. 

A10.01 îndepărtarea gardurilor vii si a crângurilor 

sau tufișurilor 

B02.03 Îndepărtarea lăstărișului 

J03.01 reducerea sau pierderea de caracteristici 

specifice de habitat 

E.1. Specia 488 Cottus gobio 

E.2. Localizarea impacturilor cauzate de 

presiunile actuale asupra speciei 

[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este inclusă 

în Anexa nr. 3.20. la Planul de Management. 

E.3. Localizarea impacturilor cauzate de 

presiunile actuale asupra speciei 

[descriere] 

Presiunea a fost localizată în zona punctelor de 

observație situate pe Râul Targului, Râușor. este un 

fenomen general de-a lungul apelor curgătoare din 

sit, care se accentuează în anumite zone. 

E.4. Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de presiunile 

actuale asupra speciei 

Scazută (S) - viabilitatea pe termen lung a speciei, în 

locul respectiv, nu este semnificativ afectată 

 

E.5. Confidențialitate Informații publice 

E.6. Detalii În lipsa arborilor și arbuștilor albia minoră a 
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râului/pârâului nu este umbrită, apa râului/pârâului 

se încălzește, astfel cantitatea  oxigenului dizolvat în 

apă scade. Această problemă afectează Specia țintă, 

care este adaptată unor zone cu apă rece și cantitate 

mare de oxigen dizolvat. Totodată, zonele din 

vecinătatea arborilor (în special  cele din zona 

rădăcinilor) servesc de multe ori ca zonă de odihnă, 

reproducere sau hrănire pentru speciile de pești. 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală Exploatare forestieră 

B03 exploatare forestieră fără replantare sau 

refaceree naturală 

B07 Alte activități silvice decât cele listate în 

modelul SINCRON 

E.1. Specia 488 Cottus gobio 

E.2. Localizarea impacturilor cauzate de 

presiunile actuale asupra speciei 

[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este inclusă 

în Anexa nr. 3.20. la Planul de Management. 

E.3. Localizarea impacturilor cauzate de 

presiunile actuale asupra speciei 

[descriere] 

Presiunea a fost localizată în zona punctelor de 

observație de pe Râușor, Râul Târgului, Argeșel. 

 

E.4. Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de presiunile 

actuale asupra speciei 

Ridicată (R) - viabilitatea pe termen lung a speciei, 

în locul respectiv, este major afectată 

E.5. Confidențialitate Informații publice 

E.6. Detalii Aceasta are un impact indirect asupra speciei (și a 

ihtiofaunei în general). În momentul de față pădurile 

sunt supraexploatate, în multe zone sunt tăieri rase de 

dimensiuni mari, astfel precipitațiile nu sunt reținute 

de păduri, viiturile de primăvară și toamnă sunt 

foarte mari, iar secetele din perioadele de vară sunt 
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foarte însemnate. La fel, ca un efect negativ al 

exploatărilor forestiere se poate aminti antrenarea 

suspensiilor solide (în special  pământ, noroi de pe 

drumurile forestiere) în albiile minore ale pârâurilor 

de către viituri, cauzând moartea speciilor de pești 

prin înfundarea branhiilor acestora cât și sufocarea 

icrelor. Pe lângă aceasta, utilajele de exploatare 

poluează accidental apele cu diferite substanțe 

petrolifere. 

Angrenarea suspensiilor solide în apale sitului ca 

urmare a activităților de exploatare forestieră. 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală Amenajarea albiei 

J03.01 reducerea sau pierderea de caracteristici 

specifice de habitat 

J02.02 Inlaturarea de sedimente (mâl, nisip, pietriș) 

E.1. Specia 488 Cottus gobio 

E.2. Localizarea impacturilor cauzate de 

presiunile actuale asupra speciei 

[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este inclusă 

în Anexa nr. 3.20. la Planul de Management. 

E.3. Localizarea impacturilor cauzate de 

presiunile actuale asupra speciei 

[descriere] 

Presiunea a fost localizată în zona punctelor de 

observație de pe Râușor, Râul Târgului, Argeșel, 

Valea Dâmboviței. 

E.4. Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de presiunile 

actuale asupra speciei 

Medie (M) - viabilitatea pe termen lung a speciei, în 

locul respectiv, este semnificativ afectată 

E.5. Confidențialitate Informații publice 

E.6. Detalii Aceste lucrări sunt efectuate de către Administrația 

Națională ”Apele Române” (de multe ori la 

solicitarea autorităților locale, de cei care își 

construiesc case sau au investiții majore în 
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apropierea albiei) și au un efect negativ semnificativ 

asupra faunei acvatice. În timpul acestor lucrări 

albiile râurilor/pârâurilor sunt ”curățate”, pietrișul 

este excavat, toate pietrele de dimensiuni mari și 

obstrucțiile (de exemplu lemn căzut în albia minoră) 

sunt scoase din albia minoră, astfel zonele de 

ascunziș și de hrănire a speciei sunt distruse. O altă 

problemă cauzată de aceste lucrări este angrenarea 

suspensiilor solide în masa apei în timpul acestor 

lucrări, astfel multe exemplare de pești mor în timpul 

executării lucrărilor. Tot în cadrul acestor lucrări 

sunt tăiate arborii de pe malul pârâurilor, pentru a 

permite accesul utilajelor de lucru în apropierea 

albiei minore. Acești arbori însă au un rol important 

în consolidarea malului. Sunt cazuri în care aceste 

lucrări sunt efectuare de către investitori/proprietari, 

ca și în cazul păstrăvăriei Nămăiești în amonte și aval 

de captarea lor. 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală Păstrăvărie (Păstrăvăria Nămăiești) 

F01.01 piscicultură intensivă, intensificată 

J03.01 reducerea sau pierderea de caracteristici 

specifice de habitat 

K03.03 introducere a unor boli (patogeni 

microbieni) 

E.1. Specia 488 Cottus gobio 

E.2. Localizarea impacturilor cauzate de 

presiunile actuale asupra speciei 

[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este inclusă 

în Anexa nr. 3.20. la Planul de Management. 

E.3. Localizarea impacturilor cauzate de 

presiunile actuale asupra speciei 

Presiunea a fost localizată în zona punctelor de 

observație din zona păstrăvăriilor de pe Râul 
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[descriere] Târgului și Argeșel. 

E.4. Intensitatea localizată a impacturilor 

cauzate de presiunile actuale asupra 

speciei 

Scazută (S) - viabilitatea pe termen lung a speciei, 

în locul respectiv, nu este semnificativ afectată 

E.5. Confidențialitate Informații publice 

E.6. Detalii Păstrăvăria are un impact negativ semnificativ 

asupra speciilor de pești din apele naturale, pentru 

că accidental pot apărea alți prădători (de exemplu 

Oncorhynchus mykiss, care este o specie alohtonă), 

care, pe lângă Salmo trutta, constituie o presiune în 

plus pentru populația speciei Cottus gobio. O altă 

problemă este introducerea unor boli (patogeni 

microbieni) în apele naturale, care poate ataca 

Specia Cottus gobio. O altă problemă este faptul că 

tot accidental pot scăpa din crescătoriile de pești 

specii invazive (de exemplu Carassius gibelio), care 

înseamnă concurență de hrănire, habitat și 

reproducere pentru Cottus gobio. Această ultimă 

problemă nu este prezentă în situl Natura 2000 

ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor, 

apare în special  în cazul amenajării unor lacuri de 

pescuit în vecinătatea râului/pârâului unde sunt 

crescute și alte specii în afară de Salmonide. 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală G01.03.02 conducerea în afara drumului a 

vehiculelor motorizate 

E.1. Specia 488 Cottus gobio 

E.2. Localizarea impacturilor cauzate de 

presiunile actuale asupra speciei 

[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este inclusă 

în Anexa nr. 3.20. la Planul de Management. 

E.3. Localizarea impacturilor cauzate de În timpul inventarierilor această activitate a a fost 
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presiunile actuale asupra speciei 

[descriere] 

observat în vecinătatea zonelor de observație de pe 

Râușor, însă poate apărea oriunde în sit. 

E.4. Intensitatea localizată a impacturilor 

cauzate de presiunile actuale asupra 

speciei 

Scazută (S) - viabilitatea pe termen lung a speciei, 

în locul respectiv, nu este semnificativ afectată 

E.5. Confidențialitate Informații publice 

E.6. Detalii Conducerea mașinilor de teren, a ATV-urilor și a 

altor vehicule motorizate în albia  râurilor din sit 

constituie o presiune periodică, însă importantă 

asupra speciei țintă. Aceste activități trebuie 

monitorizate și interzise. 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală F05.04. Braconaj 

E.1. Specia 488 Cottus gobio 

E.2. Localizarea impacturilor cauzate de 

presiunile actuale asupra speciei 

[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este inclusă 

în Anexa nr. 3.20. la Planul de Management. 

E.3. Localizarea impacturilor cauzate de 

presiunile actuale asupra speciei 

[descriere] 

În timpul inventarierilor această activitate nu  a fost 

observată, însă presupunem că este prezentă în 

interiorul ariei protejate. 

E.4. Intensitatea localizată a impacturilor 

cauzate de presiunile actuale asupra 

speciei 

Scazută (S) - viabilitatea pe termen lung a speciei, 

în locul respectiv, nu este semnificativ afectată 

E.5. Confidențialitate Informații publice 

E.6. Detalii De cele mai multe ori, specia vizată este păstrăvul, 

însă în multe cazuri și exemplarele de zglăvoacă 

sunt ucise (de exemplu când se utilizează curentul 

electric sau diferite tipuri de otrăvuri) 

 

Carabus variolosus (gândac de apă, carabul de pârâu) 
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Tabel 66 E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală A04.02.01 Pășunatul ne-intensiv al vacilor 

E.1. Specia 196425 Carabus variolosus 

E.2. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

E.3. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[descriere] 

Valea Argeșelului 

E.4. Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de presiunile 

actuale asupra speciei 

Medie (M) - viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, este semnificativ 

afectată 

E.5. Confidențialitate Informații publice 

E.6. Detalii Au fost observate urme (de copite, dejecții, 

vegetație culcată, locuri de adăpare), animale 

la păscut, ceea ce indică tranzitul și pășunatul 

animalelor domestice, atât în zona 

mlăștinoasă, din apropierea pârâului, cât și în 

zona ripariană. Prezența animalelor domestice 

(pășunat, tranzit, adăpat) determină deranjarea 

habitatului prin: distrugerea (călcarea) florei și 

faunei; modificarea microreliefului; alterarea 

calității solului și a apei. 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală B02.02 Curățărea pădurii 

E.1. Specia 196425 Carabus variolosus 

E.2. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

E.3. Localizarea impacturilor cauzate Valea Țiganca Mare  
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de presiunile actuale asupra speciei 

[descriere] 

E.4. Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de presiunile 

actuale asupra speciei 

Scăzută (S) - viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, nu este semnificativ 

afectată 

E.5. Confidențialitate Informații publice 

E.6. Detalii Se practică metoda de “igienizare a pădurilor” 

prin tăierea și eventual îndepărtarea arborilor 

uscați și a trunchiurilor căzute din zona 

ripariană, care constituie refugii pentru specia 

urmărită. 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală B.03 Exploatare forestieră fără replantare sau 

refacere naturală 

E.1. Specia 196425 Carabus variolosus 

E.2. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

E.3. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[descriere] 

Valea Văcarea, Valea Călușul Mic, Valea 

Largă, Valea Terciului,  Valea Argeșelului, 

Valea Sefterul Mic, Valea Sefterul Mare, 

Valea Strâmbu. 

E.4. Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de presiunile 

actuale asupra speciei 

Ridicată (R) - viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, este major afectată 

E.5. Confidențialitate Informații publice 

E.6. Detalii Exploatările forestiere afectează habitatele 

ripariane adiacente, situate de-a lungul 

cursurilor de apă, datorită transportului și 

depozitării materialului lemnos (bușteni) și a 

resturilor lemnoase antrenate de apă, de pe 
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versanți, de-a lungul văilor, ceea ce duce la: 

modificări cantitative și calitative ale 

reliefului, apei și vegetației ripariene prin: 

modificarea albiei (formă, substrat, direcție de 

curgere), a debitului, a vitezei de curgere, a 

turbidității, a compoziției chimice a apei, a 

compoziție specifice a vegetației; pe versanți, 

apa pluvială generează fenomene de eroziune 

care afectează habitatele din aval. 

Pe Valea Văcarea, Valea Călușul Mic, Valea 

Terciului, Valea Sefterul Mare și Valea 

Strâmbu  s-a observat în teren, acolo unde 

configurația terenului permite, că materialul 

lemnos de pe versanți este transportat (târât) 

spre locul de depozitare/încărcare prin albia 

cursului de apă; practic nu se mai construiesc 

drumuri forestiere pe malul apei; albia este 

folosită ca drum, ceea ce duce la distrugerea 

acestei și a habitatelor terestre din imediata 

vecinătate. 

Pe Valea Argeșelului au fost observate urmele 

unei rampe de încărcare și drumuri forestiere 

secundare. 

Pe Valea Sefterul Mare, în teren a fost 

constatată alterarea puternică a habitatului 

specie datorită extregerilor de masa lemnoasă 

de pe versanți și din apropierea albiei pârâului. 

După curățarea trunchiurilor, ramurile au fost 

abandonate în albia pârâului. În unele zone, 

impactul negativ asupra habitatului specie a 

fost amplificat de transportul buștenilor prin 

albia pârâului. Observațiile din teren au arătat 
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că au fost efectuate lucrări de tăiere și curățare 

a arborilor și după amplasarea capcanelor.  

Pe Valea Sefterul Mic am observant, în teren, 

în apropierea drumului principal și a albiei 

pârâului, urme ale unei zone de depozitare și 

încărcare a materialului lemnos tăiat de pe 

versanți și transportat pe drumurile forestiere 

secundare la bază. 

Tăierea arborilor din apropierea cursului 

apelor curgătoare duce la scăderea drastică a 

umidității solului de-a lungul albiei 

râului/pârîului, ceea ce determină creșterea 

mortalității indivizilor speciei în stadiul de 

pupă. 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală D01.02 Drumuri, autostrăzi 

E.1. Specia 196425 Carabus variolosus 

E.2. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

E.3. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[descriere] 

Valea Văcarea, Valea Călușul Mic,  Valea 

Largă,  Valea Rusca, Valea Corbului, Valea 

Terciului, Valea Ursului, Valea Argeșelului, 

Valea Rucăreanu, Valea Sefterul Mic, Valea 

Sefterul Mare, Valea Strâmbu. 

E.4. Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de presiunile 

actuale asupra speciei 

Medie (M) - viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, este semnificativ 

afectată 

E.5. Confidențialitate Informații publice 

E.6. Detalii Drumuri forestiere, circulate mai ales în 

sezonul cald. Prezența căilor de acces 
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determină deranjare habitatelor adiacente sau a 

celor pe care le traversează prin: 

micșorarea/fragmentarea suprafeței 

habitatului; apariția proceselor de poluare; 

distrugerea vegetației; modificarea 

configurației terenului; facilitează accesul 

oamenilor, animalelor domestice și a utilajelor. 

Pe Valea Rucăreanu a  fost observată prezența 

unui drum forestier, vechi, parțial înierbat, 

probabil foarte puțin circulat. Impactul său este 

determinat, în principal, de fenomenul de 

eroziune, apa pluvială transportă aluviuni în 

partea inferioară a albiei părâului Rucăreanu 

afectând habitatul riparian. 

Pe Valea Sefterul Mic, în apropierea drumului 

principal, au fost observate drumuri forestiere 

secundare, ce pornesc de la albia cursului de 

apă pârâului Sefterul Mic. 

Pe Valea Sefterul Mare a fost observată în 

teren existența unui drum forestier, bine 

întreținut, circulat, în apropierea drumului 

principal, pe stânga;  în amonte, pe dreapta, în 

apropierea locului unde au fost amplasate 

capcanele, a fost identificat un drum vechi, 

îngust, degradat datorită eroziunii apei ce se 

scurge de pe versanții despăduriți; ambele au 

impact mare asupra zonei ripariene. 

Pe Valea Strâmbu a fost observat un drum 

forestier circulat și un drum forestier lateral, 

vechi, cu fenomene de eroziune, ravene, în 

amonte de zona unde au fost instalate 

capcanele. 

 



329 
 
 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală F02.03.02 Săpat după momeală/colectare 

E.1. Specia 196425 Carabus variolosus 

E.2. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

E.3. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[descriere] 

Valea Rusca 

E.4. Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de presiunile 

actuale asupra speciei 

Scăzută (S) - viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, nu este semnificativ 

afectată 

E.5. Confidențialitate Informații publice 

E.6. Detalii Au fost observați pescari care colectau larve de 

trichoptere folosite ca momeală pentru pescuit 

sau săpau după viermi și alte larve de insecte 

în proximitatea apei; prin acțiunile lor 

afectează habitatul speciei prin: distrugerea 

(călcarea) florei și faunei și limitarea resurselor 

trofice ale speciei. 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală J02.12.02 Diguri de apărare pentru inundații în 

sistemele de apă interioare 

E.1. Specia 196425 Carabus variolosus 

E.2. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

E.3. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[descriere] 

Valea Argeșel  

E.4. Intensitatea localizată a Ridicată (R) - viabilitatea pe termen lung a 
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impacturilor cauzate de presiunile 

actuale asupra speciei 

speciei, în locul respectiv, este major afectată 

E.5. Confidențialitate Informații publice 

E.6. Detalii Construirea de diguri paralele cu firul apei 

determină fragmentarea habitatului specie și 

modificarea caracteristicilor morfologice ale 

albiei, cu efecte negative asupra debitului, 

vitezei apei și a vegetației din zona ripariană, 

ceea ce poate duce la alterarea/ dispariția 

habitatelor ripariene. 

 

313 Rosalia alpina (croitorul alpin) 

 

Tabel 67 E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală A04.02.01 Pășunatul ne-intensiv în amestec de 

animale; tranzitul animalelor domestice 

E.1. Specia 313 Rosalia alpina 

E.2. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

E.3. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[descriere] 

Rucăr Drăgacnu pct.1: N:45.455278 

E:25.116750 Scăzută. 

 

E.4. Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de presiunile 

actuale asupra speciei 

Scăzută (S) - viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, nu este semnificativ 

afectată 

E.5. Confidențialitate Informații publice 

E.6. Detalii Au fost observate urme (de copite, dejecții, 

vegetație culcată), ceea ce indică tranzitul și 

pășunatul animalelor domestice, în zona 

adiacentă punctului de observație.  
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Prezența animalelor domestice (pășunat, 

tranzit, adăpat) determină deranjarea 

habitatului prin: distrugerea (călcarea) florei și 

faunei; modificarea microreliefului; alterarea 

calității solului și a apei. 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală B02.02 Tăieri de întreținere-curățire 

E.1. Specia 313 Rosalia alpina 

E.2. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

E.3. Localizarea impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

[descriere] 

Rucăr Drăganu  

E.4. Intensitatea localizată a 

impacturilor cauzate de presiunile 

actuale asupra speciei 

Medie (M) - viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, este semnificativ 

afectată 

E.5. Confidențialitate Informații publice 

E.6. Detalii Au fost observate urme de arbori tăiați în 

imediata vecinătate a locului unde a fost 

identificată Specia Trunchiurile tăiate și 

ramurile groase, potențiale gazde pentru 

Rosalia alpina, au fost eliminate din pădure. 

Eliminarea trunchiurilor și ramurilor groase, 

cu diametru de peste 20 cm, influențează 

negativ viabilitatea speciei care are nevoie de 

lemn mort, uscat, parțial descompus, arbori 

bătrâni/maturi de fag, cu lemn putred și 

trunchiuri scorburoase, arbori morți, uscați sau 

în descompunere, ramuri uscate sau zone 

uscate pe trunchiurile arborilor maturi. 
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5.3.2. Evaluarea impacturilor cauzate de amenințările viitoare asupra speciilor   

 

Ursus arctos (urs brun) 

 

Tabel 68 F: Evaluarea impacturilor cauzate de amenințările viitoare asupra speciei 

Cod Parametru Descriere 

E.1. Amenințare viitoare A Agricultura 

A04 Pășunatul 

A04.01 Pășunatul intensiv 

A04.01.02 Pășunatul intensiv al oilor 

A04.01.05 Pășunatul intensiv în amestec de 

animale 

F.1. Specia 1568 Ursus arctos 

F.2. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei  

[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

F.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei 

[descriere] 

În pășuni și în vecinătatea acestora 

F.4. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare 

asupra speciei 

Medie (M) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, este semnificativ 

afectată 

F.5. Confidențialitate Informații publice 

F.6. Detalii Este foarte probabil ca pășunatul să se practice 

și în viitor pe toată suprafața sitului care se află 

pe golul alpin. Animalele provin din satele 

învecinate dar sunt si animale proprii ale 

ciobanilor. Stânele sunt păzite de oameni și 

câini. Numărul și tipul animalelelor de la stâne  

variază. 

Prezența animalelor domestice determină 
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deranjarea habitatului prin distrugerea florei și 

faunei, alterarea calității solului și altele. 

 

Cod Parametru Descriere 

E.1. Amenințare viitoare B Silvicultura 

B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și 

plantației 

B02.01 Replantarea pădurii 

B02.01.01. - Replantarea pădurii (arbori 

nativi) 

F.1. Specia 1568 Ursus arctos 

F.2. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei  

[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

F.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei 

[descriere] 

Zonele cu exploatări forestiere. 

F.4. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare 

asupra speciei 

Medie (M) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, este semnificativ 

afectată 

F.5. Confidențialitate Informații publice 

F.6. Detalii În zonele cu monoculturi de molid, fagul și 

arbuștii ale căror fructe și semințe constituie 

hrană pentru urși, sunt rare. În cazul de față, 

replantarea pădurii cu molid (în monocultură) 

sau chiar menținerea monoculturilor de molid, 

înseamnă pentru urs (Ursus arctos) scăderea 

disponibilității pentru hrana naturală. Nu 

trebuie uitat faptul că acest lucru poate să fie 

unul dintre multitudinea de factorii care 

determină urșii să-și caute hrana din 

tomberoanele cu gunoi menajer la marginea 
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localităților și conduc la accentuarea 

conflictelor om-animale sălbatice. 

 

Cod Parametru Descriere 

E.1. Amenințare viitoare B Silvicultura 

B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și 

plantației 

B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în 

curs de uscare 

F.1. Specia 1568 Ursus arctos 

F.2. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei  

[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

F.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei 

[descriere] 

În zonele marginale ale drumurilor, în zonele 

cu exploatări forestiere. 

F.4. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare 

asupra speciei 

Medie (M) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, este semnificativ 

afectată 

F.5. Confidențialitate Informații publice 

F.6. Detalii Arborii uscați pe picior sau arborii dărâmați de 

vânt asigură, pentru numeroase specii, locurile 

de cuibărit, refugiu, adăpost în timpul 

reproducerii și nu numai. Asigurarea 

adăpostului pentru speciile care pot constitui 

hrana carnivorelor sau asigurarea a mai multor 

opțiuni de alegerea adăpostului optim pentru 

carnivorele mari este esențială pentru 

supraviețuirea lor.  

Îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de 

uscare include un deranj puternic temporar în 

perioada când activitatea se desfășoară iar pe 
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termen lung contribuie la dispariția locurilor cu 

adăpost potențial. 

 

Cod Parametru Descriere 

E.1. Amenințare viitoare B Silvicultura 

B03 Exploatare forestieră fără replantare sau 

refacere naturală 

F.1. Specia 1568 Ursus arctos 

F.2. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei  

[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

F.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei 

[descriere] 

În zonele cu exploatări forestiere. 

F.4. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare 

asupra speciei 

Medie (M) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, este semnificativ 

afectată 

F.5. Confidențialitate Informații publice 

F.6. Detalii Exploatarea forestieră controlată, chiar dacă nu 

periclitează semnificativ viabilitatea speciei 

într-un sit mic, cum este situl de față, 

contribuie semnificativ la îngreunarea 

îndeplinirii funcției de asigurarea conectivității 

cu zonele învecinate. Astfel neapărat trebuie 

evitată exploatarea în interiorul limitei sitului 

Natura 2000. 

 

Cod Parametru Descriere 

E.1. Amenințare viitoare B Silvicultura 

B06 Pășunatul în pădure/în zonă împădurită 

F.1. Specia 1568 Ursus arctos 

F.2. Localizarea impactului cauzat de Harta amenințărilor viitoare asupra speciei este 
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amenințările viitoare asupra speciei  

[geometrie] 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

F.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei 

[descriere] 

În zonele învecinate pășunilor și drumurilor de 

acces. 

F.4. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare 

asupra speciei 

Medie (M) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, este semnificativ 

afectată 

F.5. Confidențialitate Informații publice 

F.6. Detalii Pășunatul în pădure conduce la degradarea 

covorului ierbos specific, la apariția speciilor 

nitrofile, la distrugerea speciilor de plante 

arbustive și ierboase care intră în dieta urșilor 

și a speciilor-pradă. De asemenea. se poate 

ajunge și la o creștere a fenomenului de 

prădare în șeptel, animalele domestice fiind 

mai ușor accesibile carnivorelor mari, în 

pădure, decât în pajiștile deschise. Acest lucru 

poate duce la o creștere a conflictelor om-

carnivore. 

 

Cod Parametru Descriere 

E.1. Amenințare viitoare D Rețele de comunicații 

D01 Drumuri, poteci și căi ferate 

D01.01 Poteci, trasee, trasee pentru ciclism 

D01.02 Drumuri, autostrăzi 

F.1. Specia 1568 Ursus arctos 

F.2. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei  

[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

F.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei 

În zona drumurilor și potecilor din sit. 
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[descriere] 

F.4. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare 

asupra speciei 

Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, nu este semnificativ 

afectată 

F.5. Confidențialitate Informații publice 

F.6. Detalii Drumurile forestiere intens circulate de către 

utilajele de exploatare a materialului lemnos 

determină: degradarea/distrugerea covorului 

vegetal,  modificarea configurației terenului, 

reducerea sau fragmentarea suprafeței 

habitatului speciei.  

De asemenea., potecile afectează habitatele 

adiacente prin modificarea configurației 

terenului, distrugerea vegetației, producând în 

același timp și modificări în lanțul trofic. 

Vegetația reprezintă sursa de hrană pentru 

ierbivore și rozătoare, acestea la rândul lor 

constituind sursă de hrană pentru urs, lup, râs 

și alte specii. 

Ursul evită zonele antropizate, zgomotul și 

altele asemenea. 

 

Cod Parametru Descriere 

E.1. Amenințare viitoare E Urbanizare, dezvoltare rezidențială și 

comercială 

E01 Zone urbanizate, habitare umana (locuințe 

umane) 

E01.03 Habitare dispersată (locuințe risipite, 

disperse) 

E01.04 Alte modele (tipuri) de habitare/ 

locuințe 

F.1. Specia 1568 Ursus arctos 
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F.2. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei  

[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

F.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei 

[descriere] 

În zonele cu locuințe, cabane, zone de 

campare. 

F.4. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare 

asupra speciei 

Medie (M) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, este semnificativ 

afectată 

F.5. Confidențialitate Informații publice 

F.6. Detalii Camparea în locuri neautorizate, urme de foc, 

constructii permanente (cabane) sau temporare 

(barăcile muncitorilor silvici). 

 

Cod Parametru Descriere 

E.1. Amenințare viitoare F Folosirea resurselor biologice, altele decât 

agricultura și silvicultura 

F03 Vânătoarea și colectarea animalelor 

sălbatice (terestre) 

F03.01 Vânătoare 

F.1. Specia 1568 Ursus arctos 

F.2. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei  

[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

F.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei 

[descriere] 

Pe tot teritoriul sitului, suprapus cu fondurile 

de vânătoare. 

F.4. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare 

asupra speciei 

Ridicată (R) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, este major afectată 

F.5. Confidențialitate Informații publice 

F.6. Detalii Situl include și fonduri de vânătoare ceea ce 
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înseamnă că vânătoarea este încă practicată. 

Este posibil ca aceasta să fie practicată și in 

viitor.   

 

Cod Parametru Descriere 

E.1. Amenințare viitoare F Folosirea resurselor biologice, altele decât 

agricultura și silvicultura 

F04 Luare/prelevare de plante terestre, în 

general 

F04.02 Colectarea (ciuperci, licheni, fructe de 

pădure etc) 

F.1. Specia 1568 Ursus arctos 

F.2. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei  

[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

F.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei 

[descriere] 

În special  de-a lungul potecilor. 

Culegătorii profesioniști ajung și în zonele mai 

puțin umblate din păduri și din pajiștile 

subalpine. 

F.4. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare 

asupra speciei 

Medie (M) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, este semnificativ 

afectată 

F.5. Confidențialitate Informații publice 

F.6. Detalii Colectarea de ciuperci și fructe de pădure 

(afine, zmeură) este practicată de localnici, și 

turiști ocazional la scară mică de obicei în 

timpul recreerii. 

Având în vedere că zona se folosește pentru 

recreere, sport, turism, colectarea ciupercilor și 

fructelor de pădure este legată și de aceste 

activități. Colectarea ciupercilor și fructelor de 

pădure, în sine, nu afectează semnificativ 
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speciile țintă. În cazul colectării ciupercilor și 

a fructelor de pădure în cantități industriale 

viabilitatea pe termen lung a speciei, în locul 

respectiv, va fi semnificativ afectată, prin 

perturbarea habitatului, și prin scăderea bazei 

trofice, în cazul ursului. 

 

Cod Parametru Descriere 

E.1. Amenințare viitoare G1 Intruziuni și dezechilibre umane 

G01 Sport în aer liber și activități de petrecere 

a timpului liber, activități recreative 

G01.03 Vehicule cu motor 

F.1. Specia 1568 Ursus arctos 

F.2. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei  

[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

F.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei 

[descriere] 

În zonele cu drumuri și poteci și în zonele cu 

pajiști subalpine cand ne referim la motociclete 

și ATV-uri. 

F.4. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare 

asupra speciei 

Medie (M) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, este semnificativ 

afectată 

F.5. Confidențialitate Informații publice 

F.6. Detalii Vehiculele cu motor produc zgomot, poluare, 

distrugerea vegetației și chiar modificarea 

configurației terenului.  Zgomotul produs de 

motoare determină evitarea acestor zone de 

către mamifere și implicit modificarea 

arealului speciei și altele asemenea. 

 

Cod Parametru Descriere 

E.1. Amenințare viitoare H Poluare 
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H05 Poluarea solului și deșeurile solide (cu 

excepția evacuărilor) 

H05.01 Gunoiul și deșeurile solide 

F.1. Specia 1568 Ursus arctos 

F.2. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei  

[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

F.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei 

[descriere] 

În zonelele frecventate de turiști, în zonele 

locuite și în cele în care au fost campați 

muncitorii forestieri. 

F.4. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare 

asupra speciei 

Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, nu este semnificativ 

afectată 

F.5. Confidențialitate Informații publice 

F.6. Detalii În măsură mică sunt rezultatele turismului, 

într-o măsură mai mare provin de la activități 

legate de exploatarea forestieră.  

 

Cod Parametru Descriere 

E.1. Amenințare viitoare J Modificări ale sistemului natural 

J03 Alte modificări ale ecosistemelor 

J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici 

specifice de habitat 

J03.01.01 Reducerea disponibilității prăda 

(inclusiv cadavre, rămășițe) 

J03.02 Reducerea conectivității de habitat, din 

cauze antropice 

K Procesele naturale biotice și abiotice (fără 

catastrofe) 

K02 Evoluție biocenotică, succesiune 

K02.01 Schimbarea compoziției de specii 

(succesiune) 
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F.1. Specia 1568 Ursus arctos 

F.2. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei  

[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

F.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei 

[descriere] 

Golul alpin la limita de pădure. 

F.4. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare 

asupra speciei 

Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, nu este semnificativ 

afectată 

F.5. Confidențialitate Informații publice 

F.6. Detalii Succesiunile biocenotice, cauzate de 

schimbările climate sau de factori antropici pot 

conduce la pierderea unor porțiunii din habitat 

care asigură momentan hrană și adăpost pentru 

speciile de pradă. 

 

Cod Parametru Descriere 

E.1. Amenințare viitoare K Procesele naturale biotice și abiotice (fără 

catastrofe) 

K03 Relații interspecifice faunistice 

K03.02 Parazitism 

F.1. Specia 1568 Ursus arctos 

F.2. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei  

[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

F.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei 

[descriere] 

Pe pășune și în jurul acesteia, cu intensitate mai 

mare. Amenințarea apare însă pe toată 

suprafața sitului. 

F.4. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare 

asupra speciei 

Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, nu este semnificativ 

afectată 
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F.5. Confidențialitate Informații publice 

F.6. Detalii Paraziți externi, interni pot apărea în mod 

nenatural prin pășunat (căpușe). 

Hrănirea artificială cu organe de origine 

animală poate fi o sursă importantă de infestare 

cu paraziți interni. Marea majoritate a 

deșeurilor de abator care conțin ficat sau 

plămâni sunt infestați cu chiștii viermilor plați 

sau nematozi. 

Câinii ciobănești nedehelmintizați pot 

contribui la infectarea cu paraziți. 

 

Cod Parametru Descriere 

E.1. Amenințare viitoare K Procesele naturale biotice și abiotice (fără 

catastrofe) 

K03 Relații interspecifice faunistice 

K03.03 Introducere a unor boli (patogeni 

microbieni) 

F.1. Specia 1568 Ursus arctos 

F.2. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei  

[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

F.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei 

[descriere] 

Toată suprafața sitului. 

F.4. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare 

asupra speciei 

Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, nu este semnificativ 

afectată 

F.5. Confidențialitate Informații publice 

F.6. Detalii Animalele de casă în special  câinii bolnavi, 

netratați (aici nu ne referim la animalele de 

companie îngrijite corespunzător) abandonați 
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pot infecta populația de carnivore dar și alte 

animale sălbatice cu diferite boli.  

 

Cod Parametru Descriere 

E.1. Amenințare viitoare K Procesele naturale biotice și abiotice (fără 

catastrofe) 

K03 Relații interspecifice faunistice 

K03.06 Antagonism cu animale domestice 

F.1. Specia 1568 Ursus arctos 

F.2. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei  

[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

F.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei 

[descriere] 

Pe pășune, în jurul stânelor și în pădure 

F.4. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare 

asupra speciei 

Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, nu este semnificativ 

afectată 

F.5. Confidențialitate Informații publice 

F.6. Detalii Prezența câinilor hoinari sau a câinilor 

ciobănești în număr ridicat poate avea efect 

negativ. 

Prezența câinilor în jurul turmelor de oi este 

necesară pentru protecția turmelor față de 

carnivore. Astfel putem considera antagonism 

numai cazurile în care cânii părăsesc pășunea 

și turma și încep să vâneze. Acest lucru însă nu 

se întâmplă frecvent în zonele de munte. 

 

Canis lupus (lup) 

 

Tabel 69 F: Evaluarea impacturilor cauzate de amenințările viitoare asupra speciei 
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Cod Parametru Descriere 

E.1. Amenințare viitoare A Agricultura 

A04 Pășunatul 

A04.01 Pășunatul intensiv 

A04.01.02 Pășunatul intensiv al oilor 

A04.01.05 Pășunatul intensiv în amestec de 

animale 

F.1. Specia 1367 Canis lupus 

F.2. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei  

[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

F.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei 

[descriere] 

În pășuni și în vecinătatea acestora  

F.4. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare 

asupra speciei 

Medie (M) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, este semnificativ 

afectată 

F.5. Confidențialitate Informații publice 

F.6. Detalii Pășunatul se practică pe toată suprafața sitului 

care se află pe golul alpin. Animalele provin 

din satele învecinate dar sunt si animale proprii 

ale ciobanilor. Stânele sunt păzite de oameni și 

câini. Numărul și tipul animalelelor de la stâne  

variază. 

Prezența animalelor domestice determină 

deranjarea habitatului prin distrugerea florei și 

faunei, alterarea calității solului și altele. 

 

Cod Parametru Descriere 

E.1. Amenințare viitoare B Silvicultura 

B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și 

plantației 



346 
 
 

B02.01 Replantarea pădurii 

B02.01.01. - Replantarea pădurii (arbori 

nativi) 

F.1. Specia 1367 Canis lupus 

F.2. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei  

[geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

F.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei 

[descriere] 

Zonele cu exploatări forestiere. 

F.4. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare 

asupra speciei 

Medie (M) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, este semnificativ 

afectată 

F.5. Confidențialitate Informații publice 

F.6. Detalii În cazul de față, replantarea pădurii cu molid 

(în monocultură) sau chiar menținerea 

monoculturilor de molid, înseamnă pentru 

speciile-pradă scăderea disponibilității pentru 

hrana naturală.  

 

Cod Parametru Descriere 

E.1. Amenințare viitoare B Silvicultura 

B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și 

plantației 

B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în 

curs de uscare 

F.1. Specia 1367 Canis lupus 

F.2. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei  

[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

F.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei 

În zonele marginale ale drumurilor, în zonele 

cu exploatări forestiere. 
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[descriere] 

F.4. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare 

asupra speciei 

Medie (M) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, este semnificativ 

afectată 

F.5. Confidențialitate Informații publice 

F.6. Detalii Sunt periclitați arborii uscați pe picior sau 

arborii dărâmați de vânt asigură, pentru 

numeroase specii, locurile de cuibărit, refugiu, 

adăpost în timpul reproducerii și nu numai. 

Asigurarea adăpostului pentru speciile care pot 

constitui hrana carnivorelor sau asigurarea a 

mai multor opțiuni de alegerea adăpostului 

optim pentru carnivorele mari este esențială 

pentru supraviețuirea lor.  

Îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de 

uscare include un deranj puternic temporar în 

perioada când activitatea se desfășoară iar pe 

termen lung contribuie la dispariția locurilor cu 

adăpost potențial. 

 

Cod Parametru Descriere 

E.1. Amenințare viitoare B Silvicultura 

B03 Exploatare forestieră fără replantare sau 

refacere naturală 

F.1. Specia 1367 Canis lupus 

F.2. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei  

[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

F.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei 

[descriere] 

În zonele cu exploatări forestiere. 

F.4. Intensitatea localizata a impactului Medie (M) – viabilitatea pe termen lung a 
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cauzat de amenințările viitoare 

asupra speciei 

speciei, în locul respectiv, este semnificativ 

afectată 

F.5. Confidențialitate Informații publice 

F.6. Detalii Exploatarea forestieră controlată, chiar  dacă 

nu periclitează semnificativ viabilitatea speciei 

într-un sit mic, cum este situl de față, 

contribuie semnificativ la îngreunarea 

îndeplinirii funcției de asigurarea conectivității 

cu zonele învecinate. Astfel neapărat trebuie 

evitată exploatarea în interiorul limitei sitului 

Natura 2000. 

 

Cod Parametru Descriere 

E.1. Amenințare viitoare B Silvicultura 

B06 Pășunatul în pădure/în zonă împădurită 

F.1. Specia 1367 Canis lupus 

F.2. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei  

[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

F.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei 

[descriere] 

În zonele învecinate pășunilor și drumurilor de 

acces. 

F.4. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare 

asupra speciei 

Medie (M) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, este semnificativ 

afectată 

F.5. Confidențialitate Informații publice 

F.6. Detalii Pășunatul în pădure conduce la degradarea 

covorului ierbos specific, la apariția speciilor 

nitrofile, la distrugerea speciilor de plante 

arbustive și ierboase care intră în dieta 

speciilor-pradă. De asemenea. se poate ajunge 

și la o creștere a fenomenului de prădare în 
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șeptel, animalele domestice fiind mai ușor 

accesibile carnivorelor mari, în pădure, decât 

în pajiștile deschise. Acest lucru poate duce la 

o creștere a conflictelor om-carnivore. 

 

Cod Parametru Descriere 

E.1. Amenințare viitoare D Rețele de comunicații 

D01 Drumuri, poteci și căi ferate 

D01.01 Poteci, trasee, trasee pentru ciclism 

D01.02 Drumuri, autostrăzi 

F.1. Specia 1367 Canis lupus 

F.2. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei  

[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

F.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei 

[descriere] 

În zona drumurilor și potecilor din sit. 

F.4. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare 

asupra speciei 

Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, nu este semnificativ 

afectată 

F.5. Confidențialitate Informații publice 

F.6. Detalii Drumurile forestiere intens circulate de către 

utilajele de exploatare a materialului lemnos 

determină: degradarea/distrugerea covorului 

vegetal,  modificarea configurației terenului, 

reducerea sau fragmentarea suprafeței 

habitatului speciei.  

De asemenea., potecile afectează habitatele 

adiacente prin modificarea configurației 

terenului, distrugerea vegetației, producând în 

același timp și modificări în lanțul trofic. 

Vegetația reprezintă sursa de hrană pentru 
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ierbivore și rozătoare, acestea la rândul lor 

constituind sursă de hrană pentru urs, lup, râs 

și alte specii. 

Lupul evită zonele antropizate, zgomotul și 

altele asemenea. 

 

Cod Parametru Descriere 

E.1. Amenințare viitoare E Urbanizare, dezvoltare rezidențială și 

comercială 

E01 Zone urbanizate, habitare umana (locuințe 

umane) 

E01.03 Habitare dispersată (locuințe risipite, 

disperse) 

E01.04 Alte modele (tipuri) de habitare/ 

locuințe 

F.1. Specia 1367 Canis lupus 

F.2. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei  

[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

F.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei 

[descriere] 

În zonele cu locuințe, cabane, zone de 

campare. 

F.4. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare 

asupra speciei 

Medie (M) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, este semnificativ 

afectată 

F.5. Confidențialitate Informații publice 

F.6. Detalii Camparea în locuri neautorizate, urme de foc, 

constructii permanente (cabane) sau temporare 

(barăcile muncitorilor silvici) au fost 

semnalate pe suprafața ROSCI-ului. 

 

Cod Parametru Descriere 
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E.1. Amenințare viitoare F Folosirea resurselor biologice, altele decât 

agricultura și silvicultura 

F03 Vânătoarea și colectarea animalelor 

sălbatice (terestre) 

F03.01 Vânătoare 

F.1. Specia 1367 Canis lupus 

F.2. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei  

[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

F.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei 

[descriere] 

Pe tot teritoriul sitului, suprapus cu fondurile 

de vânătoare. 

F.4. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare 

asupra speciei 

Ridicată (R) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, este major afectată 

F.5. Confidențialitate Informații publice 

F.6. Detalii Situl include și fonduri de vânătoare ceea ce 

înseamnă că vânătoarea este încă practicată. 

Efectele vânătorii sunt multiple, depinzând de 

activitățile desfășurate. De exemplu: 

împușcare (recoltare), vânătoare de selecție, 

hrănire artificială, atragere la observator. 

Recoltarea scade atât baza trofică cât și 

efectivul speciilor țintă. 

Vânătoarea de selecție la ungulate reduce baza 

trofică pentru carnivore, vânarea carnivorelor 

mari distruge structura naturală al haitei, în 

aceeași timp totodată scade șansa imigrări (și 

prin asta schimbului de gene) efectivul fiind 

mic sau stabil, tineri în interiorul sitului de 

importanță comunitară și pe fondurile din jurul 

acestora au șanse mai mici dacă haita de lup 
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pierde un membru important.  

 

Cod Parametru Descriere 

E.1. Amenințare viitoare F Folosirea resurselor biologice, altele decât 

agricultura și silvicultura 

F04 Luare/prelevare de plante terestre, în 

general 

F04.02 Colectarea (ciuperci, licheni, fructe de 

pădure etc) 

F.1. Specia 1367 Canis lupus 

F.2. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei  

[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

F.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei 

[descriere] 

În special  de-a lungul potecilor. 

Culegătorii profesioniști ajung și în zonele mai 

puțin umblate din păduri și din pajiștile 

subalpine. 

F.4. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare 

asupra speciei 

Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, nu este semnificativ 

afectată 

F.5. Confidențialitate Informații publice 

F.6. Detalii Colectarea de ciuperci și fructe de pădure 

(afine, zmeură) este practicată de localnici, și 

turiști ocazional la scară mică de obicei în 

timpul recreerii. 

Având în vedere că zona se folosește pentru 

recreere, sport, turism, colectarea ciupercilor și 

fructelor de pădure este legată și de aceste 

activități. Colectarea ciupercilor și fructelor de 

pădure, în sine, nu afectează semnificativ 

speciile țintă. În cazul colectării ciupercilor și 

a fructelor de pădure în cantități industriale 
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viabilitatea pe termen lung a speciei, în locul 

respectiv, va fi semnificativ afectată, prin 

perturbarea habitatului, și prin scăderea bazei 

trofice a speciilor-pradă. 

 

Cod Parametru Descriere 

E.1. Amenințare viitoare G1 Intruziuni și dezechilibre umane 

G01 Sport în aer liber și activități de petrecere 

a timpului liber, activități recreative 

G01.03 Vehicule cu motor 

F.1. Specia 1367 Canis lupus 

F.2. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei  

[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

F.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei 

[descriere] 

În zonele cu drumuri și poteci și în zonele cu 

pajiști subalpine cand ne referim la motociclete 

și ATV-uri. 

F.4. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare 

asupra speciei 

Medie (M) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, este semnificativ 

afectată 

F.5. Confidențialitate Informații publice 

F.6. Detalii Vehiculele cu motor produc zgomot, poluare, 

distrugerea vegetației și chiar modificarea 

configurației terenului.  Zgomotul produs de 

motoare determină evitarea acestor zone de 

către mamifere și implicit modificarea 

arealului speciei și altele asemenea. 

 

Cod Parametru Descriere 

E.1. Amenințare viitoare H Poluare 

H05 Poluarea solului și deșeurile solide (cu 

excepția evacuărilor) 
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H05.01 Gunoiul și deșeurile solide 

F.1. Specia 1367 Canis lupus 

F.2. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei  

[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

F.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei 

[descriere] 

În zonelele frecventate de turiști, în zonele 

locuite și în cele în care au fost campați 

muncitorii forestieri. 

F.4. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare 

asupra speciei 

Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, nu este semnificativ 

afectată 

F.5. Confidențialitate Informații publice 

F.6. Detalii În măsură mică sunt rezultatele turismului, 

într-o măsură mai mare provin de la activități 

legate de exploatarea forestieră.  

 

Cod Parametru Descriere 

E.1. Amenințare viitoare J Modificări ale sistemului natural 

J03 Alte modificări ale ecosistemelor 

J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici 

specifice de habitat 

J03.01.01 Reducerea disponibilității prăda 

(inclusiv cadavre, rămășițe) 

J03.02 Reducerea conectivității de habitat, din 

cauze antropice 

K Procesele naturale biotice și abiotice (fără 

catastrofe) 

K02 Evoluție biocenotică, succesiune 

K02.01 Schimbarea compoziției de specii 

(succesiune) 

F.1. Specia 1367 Canis lupus 

F.2. Localizarea impactului cauzat de Harta amenințărilor viitoare asupra speciei este 
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amenințările viitoare asupra speciei  

[geometrie] 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

F.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei 

[descriere] 

Golul alpin la limita de pădure. 

F.4. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare 

asupra speciei 

Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, nu este semnificativ 

afectată 

F.5. Confidențialitate Informații publice 

F.6. Detalii Succesiunile biocenotice, cauzate de 

schimbările climate sau de factori antropici pot 

conduce la pierderea unor porțiunii din habitat 

care asigură momentan hrană și adăpost pentru 

speciile de pradă. 

O suprafață întinsă, compactă de ienupăr nu este 

favorabilă speciei. Este necesară menținerea 

unui mozaic natural cu ienupăr, afin și plante 

ierboase pentru a asigura adăpost și zonă de 

hrănire pentru animalele sălbatice care pot servi 

ca hrană carnivorelor mari (Lepus Europaeus, 

Tetrao urogallus, Tetrastes bonasia și altele 

asemenea)   

 

Cod Parametru Descriere 

E.1. Amenințare viitoare K Procesele naturale biotice și abiotice (fără 

catastrofe) 

K03 Relații interspecifice faunistice 

K03.02 Parazitism 

F.1. Specia 1367 Canis lupus 

F.2. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei  

[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 
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F.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei 

[descriere] 

Pe pășune și în jurul acesteia, cu intensitate mai 

mare. Amenințarea apare însă pe toată 

suprafața sitului. 

F.4. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare 

asupra speciei 

Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, nu este semnificativ 

afectată 

F.5. Confidențialitate Informații publice 

F.6. Detalii Paraziți externi, interni pot apărea în mod 

nenatural prin pășunat (căpușe). 

Hrănirea artificială cu organe de origine 

animală poate fi o sursă importantă de infestare 

cu paraziți interni. Marea majoritate a 

deșeurilor de abator care conțin ficat sau 

plămâni sunt infestați cu chiștii viermilor plați 

sau nematozi. 

Câinii ciobănești nedehelmintizați pot 

contribui la infectarea cu paraziți. 

 

Cod Parametru Descriere 

E.1. Amenințare viitoare K Procesele naturale biotice și abiotice (fără 

catastrofe) 

K03 Relații interspecifice faunistice 

K03.03 Introducere a unor boli (patogeni 

microbieni) 

F.1. Specia 1367 Canis lupus 

F.2. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei  

[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

F.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei 

[descriere] 

Toată suprafața sitului. 

F.4. Intensitatea localizata a impactului Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a 
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cauzat de amenințările viitoare 

asupra speciei 

speciei, în locul respectiv, nu este semnificativ 

afectată 

F.5. Confidențialitate Informații publice 

F.6. Detalii Animalele de casă în special  câinii bolnavi, 

netratați (aici nu ne referim la animalele de 

companie îngrijite corespunzător) abandonați 

pot infecta populația de carnivore dar și alte 

animale sălbatice cu diferite boli. Astfel 

parvoviroza, rabia, Canine distemper sunt boli 

virale care sunt transmisibile la toate speciile 

de canide mustelide și felide. 

 

Cod Parametru Descriere 

E.1. Amenințare viitoare K Procesele naturale biotice și abiotice (fără 

catastrofe) 

K03 Relații interspecifice faunistice 

K03.06 Antagonism cu animale domestice 

F.1. Specia 1367 Canis lupus 

F.2. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei  

[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

F.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei 

[descriere] 

Pe pășune, în jurul stânelor și în pădure 

F.4. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare 

asupra speciei 

Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, nu este semnificativ 

afectată 

F.5. Confidențialitate Informații publice 

F.6. Detalii Prezența câinilor hoinari sau a câinilor 

ciobănești în număr ridicat poate avea efect 

negativ. 

Prezența câinilor în jurul turmelor de oi este 
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necesară pentru protecția turmelor față de 

carnivore. Astfel putem considera antagonism 

numai cazurile în care cânii părăsesc pășunea 

și turma și încep să vâneze. Acest lucru însă nu 

se întâmplă frecvent în zonele de munte. 

 

 

Lynx lynx (râs) 

 

Tabel 70 F: Evaluarea impacturilor cauzate de amenințările viitoare asupra speciei 

Cod Parametru Descriere 

E.1. Amenințare viitoare A Agricultura 

A04 Pășunatul 

A04.01 Pășunatul intensiv 

A04.01.02 Pășunatul intensiv al oilor 

A04.01.05 Pășunatul intensiv în amestec de 

animale 

F.1. Specia 1438 Lynx lynx 

F.2. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei  

[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

F.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei 

[descriere] 

În pășuni și în vecinătatea acestora 

F.4. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare 

asupra speciei 

Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, nu este semnificativ 

afectată 

F.5. Confidențialitate Informații publice 

F.6. Detalii Pășunatul se practică pe toată suprafața sitului 

care se află pe golul alpin. Animalele provin 

din satele învecinate dar sunt si animale proprii 

ale ciobanilor. Stânele sunt păzite de oameni și 



359 
 
 

câini. Numărul și tipul animalelelor de la stâne  

variază. 

Prezența animalelor domestice determină 

deranjarea habitatului prin distrugerea florei și 

faunei, alterarea calității solului și altele. 

 

Cod Parametru Descriere 

E.1. Amenințare viitoare B Silvicultura 

B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și 

plantației 

B02.01 Replantarea pădurii 

B02.01.01. - Replantarea pădurii (arbori 

nativi) 

F.1. Specia 1438 Lynx lynx 

F.2. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei  

[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

F.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei 

[descriere] 

Zonele cu exploatări forestiere. 

F.4. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare 

asupra speciei 

Medie (M) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, este semnificativ 

afectată 

F.5. Confidențialitate Informații publice 

F.6. Detalii În cazul de față, replantarea pădurii cu molid 

(în monocultură) sau chiar menținerea 

monoculturilor de molid, înseamnă pentru 

speciile-pradă scăderea disponibilității pentru 

hrana naturală. 

 

Cod Parametru Descriere 

E.1. Amenințare viitoare B Silvicultura 
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B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și 

plantației 

B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în 

curs de uscare 

F.1. Specia 1438 Lynx lynx 

F.2. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei  

[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

F.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei 

[descriere] 

În zonele marginale ale drumurilor, în zonele 

cu exploatări forestiere. 

F.4. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare 

asupra speciei 

Medie (M) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, este semnificativ 

afectată 

F.5. Confidențialitate Informații publice 

F.6. Detalii Arborii uscați pe picior sau arborii dărâmați de 

vânt asigură, pentru numeroase specii, locurile 

de cuibărit, refugiu, adăpost în timpul 

reproducerii și nu numai. Asigurarea 

adăpostului pentru speciile care pot constitui 

hrana carnivorelor sau asigurarea a mai multor 

opțiuni de alegerea adăpostului optim pentru 

carnivorele mari este esențială pentru 

supraviețuirea lor.  

Îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de 

uscare include un deranj puternic temporar în 

perioada când activitatea se desfășoară iar pe 

termen lung contribuie la dispariția locurilor cu 

adăpost potențial. 

 

Cod Parametru Descriere 

E.1. Amenințare viitoare B Silvicultura 
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B03 Exploatare forestieră fără replantare sau 

refacere naturală 

F.1. Specia 1438 Lynx lynx 

F.2. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei  

[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

F.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei 

[descriere] 

În zonele cu exploatări forestiere. 

F.4. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare 

asupra speciei 

Medie (M) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, este semnificativ 

afectată 

F.5. Confidențialitate Informații publice 

F.6. Detalii Exploatarea forestieră controlată, chiar  dacă 

nu periclitează semnificativ viabilitatea speciei 

într-un sit mic, cum este situl de față, 

contribuie semnificativ la îngreunarea 

îndeplinirii funcției de asigurarea conectivității 

cu zonele învecinate. Astfel neapărat trebuie 

evitată exploatarea în interiorul limitei sitului 

Natura 2000. 

 

Cod Parametru Descriere 

E.1. Amenințare viitoare B Silvicultura 

B06 Pășunatul în pădure/în zonă împădurită 

F.1. Specia 1438 Lynx lynx 

F.2. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei  

[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

F.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei 

[descriere] 

În zonele învecinate pășunilor și drumurilor de 

acces. 
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F.4. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare 

asupra speciei 

Medie (M) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, este semnificativ 

afectată 

F.5. Confidențialitate Informații publice 

F.6. Detalii Pășunatul în pădure conduce la degradarea 

covorului ierbos specific, la apariția speciilor 

nitrofile, la distrugerea speciilor de plante 

arbustive și ierboase care intră în dieta 

speciilor-pradă. Sunt deranjate și locurile de 

adăpost si reproducere ale râsului. De 

asemenea. se poate ajunge și la o creștere a 

fenomenului de prădare în șeptel, animalele 

domestice fiind mai ușor accesibile 

carnivorelor mari, în pădure, decât în pajiștile 

deschise. Acest lucru poate duce la o creștere a 

conflictelor om-carnivore. 

 

Cod Parametru Descriere 

E.1. Amenințare viitoare D Rețele de comunicații 

D01 Drumuri, poteci și căi ferate 

D01.01 Poteci, trasee, trasee pentru ciclism 

D01.02 Drumuri, autostrăzi 

F.1. Specia 1438 Lynx lynx 

F.2. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei  

[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

F.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei 

[descriere] 

În zona drumurilor și potecilor din sit. 

F.4. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare 

asupra speciei 

Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, nu este semnificativ 

afectată 
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F.5. Confidențialitate Informații publice 

F.6. Detalii Drumurile forestiere intens circulate de către 

utilajele de exploatare a materialului lemnos 

determină: degradarea/distrugerea covorului 

vegetal,  modificarea configurației terenului, 

reducerea sau fragmentarea suprafeței 

habitatului speciei.  

De asemenea., potecile afectează habitatele 

adiacente prin modificarea configurației 

terenului, distrugerea vegetației, producând în 

același timp și modificări în lanțul trofic. 

Vegetația reprezintă sursa de hrană pentru 

ierbivore și rozătoare, acestea la rândul lor 

constituind sursă de hrană pentru urs, lup, râs 

și alte specii. 

Rțsul evită zonele antropizate, zgomotul și 

altele asemenea. 

 

Cod Parametru Descriere 

E.1. Amenințare viitoare E Urbanizare, dezvoltare rezidențială și 

comercială 

E01 Zone urbanizate, habitare umana (locuințe 

umane) 

E01.03 Habitare dispersată (locuințe risipite, 

disperse) 

E01.04 Alte modele (tipuri) de habitare/ 

locuințe 

F.1. Specia 1438 Lynx lynx 

F.2. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei  

[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

F.3. Localizarea impactului cauzat de În zonele cu locuințe, cabane, zone de 
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amenințările viitoare asupra speciei 

[descriere] 

campare. 

F.4. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare 

asupra speciei 

Medie (M) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, este semnificativ 

afectată 

F.5. Confidențialitate Informații publice 

F.6. Detalii Camparea în locuri neautorizate, urme de foc, 

constructii permanente (cabane) sau temporare 

(barăcile muncitorilor silvici) au fost 

semnalate pe suprafața ROSCI-ului. 

 

Cod Parametru Descriere 

E.1. Amenințare viitoare F Folosirea resurselor biologice, altele decât 

agricultura și silvicultura 

F03 Vânătoarea și colectarea animalelor 

sălbatice (terestre) 

F03.01 Vânătoare 

F.1. Specia 1438 Lynx lynx 

F.2. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei  

[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

F.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei 

[descriere] 

Pe tot teritoriul sitului, suprapus cu fondurile 

de vânătoare. 

F.4. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare 

asupra speciei 

Ridicată (R) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, este major afectată 

F.5. Confidențialitate Informații publice 

F.6. Detalii Situl include și fonduri de vânătoare ceea ce 

înseamnă că vânătoarea este încă practicată. 

Efectele vânătorii sunt multiple, depinzând de 

activitățile desfășurate. De exemplu: 
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împușcare (recoltare), vânătoare de selecție, 

hrănire artificială, atragere la observator. 

Recoltarea scade atât baza trofică cât și 

efectivul speciilor țintă. 

 

Cod Parametru Descriere 

E.1. Amenințare viitoare F Folosirea resurselor biologice, altele decât 

agricultura și silvicultura 

F04 Luare/prelevare de plante terestre, în 

general 

F04.02 Colectarea (ciuperci, licheni, fructe de 

pădure etc) 

F.1. Specia 1438 Lynx lynx 

F.2. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei  

[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

F.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei 

[descriere] 

În special  de-a lungul potecilor. 

Culegătorii profesioniști ajung și în zonele mai 

puțin umblate din păduri și din pajiștile 

subalpine. 

F.4. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare 

asupra speciei 

Medie (M) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, este semnificativ 

afectată 

F.5. Confidențialitate Informații publice 

F.6. Detalii Colectarea de ciuperci și fructe de pădure 

(afine, zmeură) este practicată de localnici, și 

turiști ocazional la scară mică de obicei în 

timpul recreerii. 

Având în vedere că zona se folosește pentru 

recreere, sport, turism, colectarea ciupercilor și 

fructelor de pădure este legată și de aceste 

activități. Colectarea ciupercilor și fructelor de 
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pădure, în sine, nu afectează semnificativ 

speciile țintă. În cazul colectării ciupercilor și 

a fructelor de pădure în cantități industriale 

viabilitatea pe termen lung a speciei, în locul 

respectiv, va fi semnificativ afectată, prin 

perturbarea habitatului, și prin scăderea bazei 

trofice a speciilor-pradă. 

 

Cod Parametru Descriere 

E.1. Amenințare viitoare G1 Intruziuni și dezechilibre umane 

G01 Sport în aer liber și activități de petrecere 

a timpului liber, activități recreative 

G01.03 Vehicule cu motor 

F.1. Specia 1438 Lynx lynx 

F.2. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei  

[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

F.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei 

[descriere] 

În zonele cu drumuri și poteci și în zonele cu 

pajiști subalpine cand ne referim la motociclete 

și ATV-uri. 

F.4. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare 

asupra speciei 

Medie (M) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, este semnificativ 

afectată 

F.5. Confidențialitate Informații publice 

F.6. Detalii Vehiculele cu motor produc zgomot, poluare, 

distrugerea vegetației și chiar modificarea 

configurației terenului.  Zgomotul produs de 

motoare determină evitarea acestor zone de 

către mamifere și implicit modificarea 

arealului speciei și altele asemenea. 

 

Cod Parametru Descriere 
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E.1. Amenințare viitoare H Poluare 

H05 Poluarea solului și deșeurile solide (cu 

excepția evacuărilor) 

H05.01 Gunoiul și deșeurile solide 

F.1. Specia 1438 Lynx lynx 

F.2. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei  

[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

F.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei 

[descriere] 

În zonelele frecventate de turiști, în zonele 

locuite și în cele în care au fost campați 

muncitorii forestieri. 

F.4. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare 

asupra speciei 

Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, nu este semnificativ 

afectată 

F.5. Confidențialitate Informații publice 

F.6. Detalii În măsură mică sunt rezultatele turismului, 

într-o măsură mai mare provin de la activități 

legate de exploatarea forestieră.  

 

Cod Parametru Descriere 

E.1. Amenințare viitoare J Modificări ale sistemului natural 

J03 Alte modificări ale ecosistemelor 

J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici 

specifice de habitat 

J03.01.01 Reducerea disponibilității prăda 

(inclusiv cadavre, rămășițe) 

J03.02 Reducerea conectivității de habitat, din 

cauze antropice 

K Procesele naturale biotice și abiotice (fără 

catastrofe) 

K02 Evoluție biocenotică, succesiune 

K02.01 Schimbarea compoziției de specii 
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(succesiune) 

F.1. Specia 1438 Lynx lynx 

F.2. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei  

[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

F.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei 

[descriere] 

Golul alpin la limita de pădure. 

F.4. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare 

asupra speciei 

Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, nu este semnificativ 

afectată 

F.5. Confidențialitate Informații publice 

F.6. Detalii Succesiunile biocenotice, cauzate de 

schimbările climate sau de factori antropici pot 

conduce la pierderea unor porțiunii din habitat 

care asigură momentan hrană și adăpost pentru 

speciile de pradă. 

O suprafață întinsă, compactă de ienupăr nu este 

favorabilă speciei. Este necesară menținerea 

unui mozaic natural cu ienupăr, afin și plante 

ierboase pentru a asigura adăpost și zonă de 

hrănire pentru animalele sălbatice care pot servi 

ca hrană carnivorelor mari (Lepus europaeus, 

Tetrao urogallus, Tetrastes bonasia și altele 

asemenea)   

 

Cod Parametru Descriere 

E.1. Amenințare viitoare K Procesele naturale biotice și abiotice (fără 

catastrofe) 

K03 Relații interspecifice faunistice 

K03.02 Parazitism 

F.1. Specia 1438 Lynx lynx 
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F.2. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei  

[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

F.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei 

[descriere] 

Pe pășune și în jurul acesteia, cu intensitate mai 

mare. Presiunea apare însă pe toată suprafața 

sitului. 

F.4. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare 

asupra speciei 

Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, nu este semnificativ 

afectată 

F.5. Confidențialitate Informații publice 

F.6. Detalii Paraziți externi, interni pot apărea în mod 

nenatural prin pășunat (căpușe). 

Hrănirea artificială cu organe de origine 

animală poate fi o sursă importantă de infestare 

cu paraziți interni. Marea majoritate a 

deșeurilor de abator care conțin ficat sau 

plămâni sunt infestați cu chiștii viermilor plați 

sau nematozi. 

Câinii ciobănești nedehelmintizați pot 

contribui la infectarea cu paraziți. 

 

Cod Parametru Descriere 

E.1. Amenințare viitoare K Procesele naturale biotice și abiotice (fără 

catastrofe) 

K03 Relații interspecifice faunistice 

K03.03 Introducere a unor boli (patogeni 

microbieni) 

F.1. Specia 1438 Lynx lynx 

F.2. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei  

[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

F.3. Localizarea impactului cauzat de Toată suprafața sitului. 
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amenințările viitoare asupra speciei 

[descriere] 

F.4. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare 

asupra speciei 

Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, nu este semnificativ 

afectată 

F.5. Confidențialitate Informații publice 

F.6. Detalii Animalele de casă în special  câinii bolnavi, 

netratați (aici nu ne referim la animalele de 

companie îngrijite corespunzător) abandonați 

pot infecta populația de carnivore dar și alte 

animale sălbatice cu diferite boli. Astfel 

parvoviroza, rabia, Canine distemper sunt boli 

virale care sunt transmisibile la toate speciile 

de canide mustelide și felide. 

 

Cod Parametru Descriere 

E.1. Amenințare viitoare K Procesele naturale biotice și abiotice (fără 

catastrofe) 

K03 Relații interspecifice faunistice 

K03.06 Antagonism cu animale domestice 

F.1. Specia 1438 Lynx lynx 

F.2. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei  

[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

F.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei 

[descriere] 

Pe pășune, în jurul stânelor și în pădure 

F.4. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare 

asupra speciei 

Scazută (S) – viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, nu este semnificativ 

afectată 

F.5. Confidențialitate Informații publice 

F.6. Detalii Prezența câinilor hoinari sau a câinilor 
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ciobănești în număr ridicat poate avea efect 

negativ. 

Prezența câinilor în jurul turmelor de oi este 

necesară pentru protecția turmelor față de 

carnivore. Astfel putem considera antagonism 

numai cazurile în care cânii părăsesc pășunea 

și turma și încep să vâneze. Acest lucru însă nu 

se întâmplă frecvent în zonele de munte. 

 

Bombina variegata (Buhaiul de baltă cu burtă galbenă) 

 

Tabel 71 F: Evaluarea impacturilor cauzate de amenințările viitoare asupra speciei 

Cod Parametru Descriere 

E.1. Amenințare viitoare B03 Exploatare forestieră fără replantare sau refacere 

naturală 

F.1. Specia 638 Bombina variegata 

F.2. Localizarea impactului cauzat 

de amenințările viitoare asupra 

speciei  [geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de Management. 

F.3. Localizarea impactului cauzat 

de amenințările viitoare asupra 

speciei [descriere] 

Habitatele acvatice ce se află în zona limitrofă 

drumurilor forestiere. 

F.4. Intensitatea localizata a 

impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra 

speciei 

Scăzută (S) - viabilitatea pe termen lung a speciei, în 

locul respectiv, nu este semnificativ afectată 

F.5. Confidențialitate Informații publice 

F.6. Detalii Exploatările forestiere pot distruge bălțile prin 

modificări ale cuvetei lacustre (depozitarea 

materialului lemnos, colmatarea acestuia, drenarea 

accidentală și altele asemenea).  Indirect se poate 

produce astfel pierderea conectivității între populații. 
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Cod Parametru Descriere 

E.1. Amenințare viitoare H01.06 Poluarea difuză a apelor de suprafață cauzată 

de transport și de infrastructura fără conectare la 

canalizare / mașini de măturat străzi 

F.1. Specia 638 Bombina variegata 

F.2. Localizarea impactului cauzat 

de amenințările viitoare asupra 

speciei  [geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de Management. 

F.3. Localizarea impactului cauzat 

de amenințările viitoare asupra 

speciei [descriere] 

Zona limitrofă tuturor drumurilor accesibile 

autovehiculelor de pe văile Argeșel, Dâmbovița, 

Râușorul, Râul Târgului și afluenți ai acestora. 

F.4. Intensitatea localizata a 

impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra 

speciei 

Scăzută (S) - viabilitatea pe termen lung a speciei, în 

locul respectiv, nu este semnificativ afectată 

F.5. Confidențialitate Informații publice 

F.6. Detalii Traficul în sine cauzează poluarea prin poluarea 

apelor de suprafață cu substanțele solubile sau 

nesolubile. Aceste substanțe pot cauza decesul sau 

deteriorarea stării de sănătate a amfibienilor adulți, 

dar și dezvoltarea larvelor din habitatele acvatice. 

 

Cod Parametru Descriere 

E.1. Amenințare viitoare E03.01 Depozitarea deșeurilor 

F.1. Specia 638 Bombina variegata 

F.2. Localizarea impactului cauzat 

de amenințările viitoare asupra 

speciei  [geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de Management. 

F.3. Localizarea impactului cauzat 

de amenințările viitoare asupra 

speciei [descriere] 

În zona drumurilor de acces și în zonele din 

vecinătatea localităților. 
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F.4. Intensitatea localizata a 

impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra 

speciei 

Scăzută (S) - viabilitatea pe termen lung a speciei, în 

locul respectiv, nu este semnificativ afectată 

F.5. Confidențialitate Informații publice 

F.6. Detalii Recipientele mari din plastic și alte deșeuri pot fi 

capcane pentru juvenilii sau adulți de amfibieni. 

Aceștia pot rămâne captivi în aceste recipiente și muri 

datorită deshidratării (atunci când sunt pe uscat) sau 

datorită anoxiei (când sunt aruncate în masa apei, în 

habitate acvatice). Deșeuri sub formă de depozite, cât 

și dispersate, au fost observate în toate tipurile de 

habitate, identificate la punctul anterior. O presiune 

puternică, dar și o formă de amenințare poate fi și 

managementul defectuos al deșeurilor din amonte. 

 

Triturus montandoni (tritonul carpatic) 

 

Tabel 72 F: Evaluarea impacturilor cauzate de amenințările viitoare asupra speciei 

Cod Parametru Descriere 

E.1. Amenințare viitoare B03 Exploatare forestieră fără replantare sau refacere 

naturală 

F.1. Specia 8630 Triturus montandoni 

F.2. Localizarea impactului cauzat 

de amenințările viitoare asupra 

speciei  [geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de Management. 

F.3. Localizarea impactului cauzat 

de amenințările viitoare asupra 

speciei [descriere] 

Habitatele acvatice ce se află în zona limitrofă 

drumurilor forestiere. 

F.4. Intensitatea localizata a 

impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra 

Scăzută (S) - viabilitatea pe termen lung a speciei, în 

locul respectiv, nu este semnificativ afectată 
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speciei 

F.5. Confidențialitate Informații publice 

F.6. Detalii Exploatările forestiere pot distruge bălțile prin 

modificări ale cuvetei lacustre (depozitarea 

materialului lemnos, colmatarea acestuia, drenarea 

accidentală și altele asemenea).  Indirect se poate 

produce astfel pierderea conectivității între populații. 

 

Cod Parametru Descriere 

E.1. Amenințare viitoare H01.06 Poluarea difuză a apelor de suprafață cauzată 

de transport și de infrastructura fără conectare la 

canalizare / mașini de măturat străzi 

F.1. Specia 8630 Triturus montandoni 

F.2. Localizarea impactului cauzat 

de amenințările viitoare asupra 

speciei  [geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de Management. 

F.3. Localizarea impactului cauzat 

de amenințările viitoare asupra 

speciei [descriere] 

Zona limitrofă tuturor drumurilor accesibile 

autovehiculelor de pe văile Argeșel, Dâmbovița, 

Râușorul, Râul Târgului și afluenți ai acestora 

F.4. Intensitatea localizata a 

impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra 

speciei 

Scăzută (S) - viabilitatea pe termen lung a speciei, în 

locul respectiv, nu este semnificativ afectată 

F.5. Confidențialitate Informații publice 

F.6. Detalii Traficul în sine cauzează poluarea prin poluarea 

apelor de suprafață cu substanțele solubile sau 

nesolubile. Aceste substanțe pot cauza decesul sau 

deteriorarea stării de sănătate a amfibienilor adulți, 

dar și dezvoltarea larvelor din habitatele acvatice. 

 

Cod Parametru Descriere 

E.1. Amenințare viitoare I02 Specii native (indigene) problematice: hibridizare 
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F.1. Specia 8630 Triturus montandoni 

F.2. Localizarea impactului cauzat 

de amenințările viitoare asupra 

speciei  [geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de Management. 

F.3. Localizarea impactului cauzat 

de amenințările viitoare asupra 

speciei [descriere] 

Au fost observați hibrizi în apropiere de lacul de 

acumulare Râușor și în aval de acesta. 

 

F.4. Intensitatea localizata a 

impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra 

speciei 

Scăzută (S) - viabilitatea pe termen lung a speciei, în 

locul respectiv, nu este semnificativ afectată 

F.5. Confidențialitate Informații publice 

F.6. Detalii Triturus montandoni poate hibrida introgresiv cu 

tritonul comun Triturus vulgaris, în zonele în care 

arealele celor 2 specii se suprapun, mai precis în 

habitatele acvatice pe care le împart pentru 

reproducere, de obicei între 500m și 1.500 m 

altitudine. Hibrizii introgresivi de triton carpatic și 

triton comun sunt fertili. Zonele afectate de 

dezvoltare urbană sau alte presiuni antropice par să 

favorizeze hibridarea introgresivă, probabil datorită 

lipsei de opțiuni privind habitatele acvatice adecvate 

pentru reproducere și parteneri. Este demonstrat 

faptul că cele 2 specii prezintă un grad relativ ridicat 

de izolare sexuală comportamentală, dată probabil de 

diferențele morfologice semnificative dintre masculii 

celor 2 specii, ceea ce întărește ideea că hibridarea 

introgresivă ar fi dată de efective numerice scăzute 

sau posibilități reduse de alegere a partenerilor. Acest 

lucru poate rezulta din fragmentarea habitatelor și a 

populațiilor celor 2 specii și dezechilibrele create în 

dinamica extincții locale - recolonizări. Pe de altă 
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parte, în habitatele acvatice cu suprafețe mari, 

existente în peisaje forestiere relativ puțin impactate, 

nu au fost observați hibrizi, deși ambele specii 

coexistau în aceleași habitate. Aceste fapte ne fac să 

concluzionăm faptul că hibridarea introgresivă a celor 

2 specii apare ca amenințare, doar în combinație cu 

amenințări la nivel de peisaj (fragmentarea și 

distrugerea unor habitate) și prin scăderea 

conectivității dintre populații diferite. Un peisaj 

antropizat, cu posibilități de dispersie reduse pentru 

tritoni, va însemna și o amenințare mult mai ridicată 

a hibridizării introgresive dintre tritonul comun și 

tritonul carpatic. 

 

Cod Parametru Descriere 

E.1. Amenințare viitoare E03.01 Depozitarea deșeurilor 

F.1. Specia 8630 Triturus montandoni 

F.2. Localizarea impactului cauzat 

de amenințările viitoare asupra 

speciei  [geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de Management. 

F.3. Localizarea impactului cauzat 

de amenințările viitoare asupra 

speciei [descriere] 

În special în vecinătatea drumurilor de acces și a 

zonelor locuite. 

F.4. Intensitatea localizata a 

impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra 

speciei 

Scăzută (S) - viabilitatea pe termen lung a speciei, în 

locul respectiv, nu este semnificativ afectată 

F.5. Confidențialitate Informații publice 

F.6. Detalii Recipientele mari din plastic și alte deșeuri pot fi 

capcane pentru juvenilii sau adulți de amfibieni. 

Aceștia pot rămâne captivi în aceste recipiente și muri 

datorită deshidratării (atunci când sunt pe uscat) sau 
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datorită anoxiei (când sunt aruncate în masa apei, în 

habitate acvatice). Deșeuri sub formă de depozite, cât 

și dispersate, au fost observate în toate tipurile de 

habitate, identificate la punctul anterior. O presiune 

puternică, dar și o formă de amenințare poate fi și 

managementul defectuos al deșeurilor din amonte.  

 

Cottus gobio (zglăvoacă) 

 

Tabel 73 F: Evaluarea impacturilor cauzate de amenințările viitoare asupra speciei 

Cod Parametru Descriere 

E.1. Amenințare viitoare Captări (fără scară de pești sau cu scară de pești 

nefuncțională) 

J02.06.02 captări de apă de suprafață pentru 

alimentarea cu apă 

J02.06.05 captări de apă de suprafață pentru fermele 

piscicole 

J02.06.06 captări de apă de suprafață pentru hidro-

centrale 

J03.01 reducerea sau pierderea de caracteristici 

specifice de habitat 

J03.02.01 reducerea migrației / bariere de migrație 

J03.02.02 reducerea dispersiei 

J03.02.03 reducerea schimbului genetic 

F.1. Specia 488 Cottus gobio 

F.2. Localizarea impactului cauzat 

de amenințările viitoare asupra 

speciei  [geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de Management. 

F.3. Localizarea impactului cauzat 

de amenințările viitoare asupra 

speciei [descriere] 

Sistemul hidrografic al sitului. 

F.4. Intensitatea localizata a Medie (M) - viabilitatea pe termen lung a speciei, în 
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impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra 

speciei 

locul respectiv, este semnificativ afectată 

F.5. Confidențialitate Informații publice 

F.6. Detalii Captările (construite recent sau mai de mult, fără 

scară de pești sau cu scară nefuncțională) constituie 

o barieră peste care Cottus gobio nu poate să treacă, 

astfel populația speciei devine fragmentată. 

Problema cea mare apare în acel caz în care dintr-un 

motiv (de exemplu poluarea râului, viitură foarte 

mare și ca urmare a acestuia toți peștii sunt omorâți 

pe un sector de râu din cauză că branhiile acestora se 

înfundă) Cottus gobio dispare de pe un sector de râu 

și nu mai poate repopula acest sector deoarece 

datorită acestor captări migrația speciei în amonte nu 

este posibilă. Astfel Specia poate să dispară de pe 

unele sectoare. La fel, captările afectează transportul 

natural de piatră, pietriș și nisip al râurilor/pârâurilor. 

Astfel în aval de acestea nu mai este adus și depozitat 

pietrișul și nisipul din amonte, doar cel prezent este 

transportat în aval, astfel albia minoră a acestor 

râuri/pârâuri se adâncește de la an la an. Specia nu 

poate să treacă de o barieră artificală mai înaltă de 

18-20 de cm. Secțiunile de unde se extrage apa/cu 

oscilații însemnate/au niveluri extrem de scăzute de 

apă și unde sunt bariere (habitatul este fragmentat) 

sunt doar habitate moderat adecvate pentru zglăvocii 

adulți, dar sunt habitate total neadecvate pentru 

stadiile juvenile mult mai puțin mobile.  

Trebuie să menționăm faptul căci chiar și în cazul în 

care la nivelul unei captări se amenajează o scară de 

pești funcțională, aceasta nu înseamnă că migrația 
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speciilor de pești nu va fi afectată. Chiar și în cazul 

în care la nivelul unei captări există o scară de pești 

funcțională, vor putea migra în amonte sau în aval 

doar o parte din exemplarele care încearcă să 

migreze pe distanțe mai scurte sau mai lungi. Unele 

dintre ele probabil că nu vor găsi intrarea în scara de 

pești, altele nu vor fi în stare să treacă peste scară. 

Din acest motiv totdeauna prima opțiune trebuiă să 

fie găsirea unei soluții care să nu necesite amenajarea 

unei prag sau captări. 

 

Cod Parametru Descriere 

E.1. Amenințare viitoare Praguri de fund (din lemn sau din beton cu dimensiuni peste 

18-20 cm)  

J03.01 reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de 

habitat 

J03.02.01 reducerea migrației / bariere de migrație 

J03.02.02 reducerea dispersiei 

J03.02.03 reducerea schimbului genetic 

F.1. Specia 488  Cottus gobio 

F.2. Localizarea impactului 

cauzat de amenințările 

viitoare asupra speciei  

[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra speciei este inclusă în 

Anexa nr. 3.20. la Planul de Management. 

F.3. Localizarea impactului 

cauzat de amenințările 

viitoare asupra speciei 

[descriere] 

Sistemul hidrografic al sitului. 

F.4. Intensitatea localizata a 

impactului cauzat de 

amenințările viitoare 

asupra speciei 

Ridicată (R) - viabilitatea pe termen lung a speciei, în locul 

respectiv, este major afectată 
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F.5. Confidențialitate Informații publice 

F.6. Detalii Pragurile de fund (din lemn sau din beton de diferite 

dimensiuni) constituie o barieră peste care Cottus gobio nu 

poate să treacă, astfel populația speciei devine fragmentată. 

Problema cea mare apare în acel caz în care dintr-un motiv 

(de exemplu poluarea râului, viitură foarte mare și ca urmare 

a acestuia toți peștii sunt omorâți pe un sector de râu din 

cauză că branhiile acestora se înfundă) Cottus gobio dispare 

de pe un sector de râu și nu mai poate repopula acest sector 

deoarece datorită acestor praguri migrația speciei în amonte 

nu este posibilă. Astfel Specia poate să dispară de pe unele 

sectoare. La fel, pragurile din beton și din lemn afectează 

transportul natural de piatră, pietriș și nisip al 

râurilor/pârâurilor. Astfel în aval de acestea nu mai este adus 

și depozitat pietrișul și nisipul din amonte, doar cel prezent 

este transportat în aval, astfel albia minoră a acestor 

râuri/pârâuri se adâncește de la an la an. Specia nu poate să 

treacă de o barieră artificală mai înaltă de 18-20 de cm 

(Utzinger și colab. 1998). Literatura de specialitate (Fischer 

și Kummer, 2000; Uzunova și colab., 2017) arată că 

secțiunile de unde se extrage apa/cu oscilații însemnate/au 

niveluri extrem de scăzute de apă și unde sunt bariere 

(habitatul este fragmentat) sunt doar habitate moderat 

adecvate pentru zglăvocii adulți, dar sunt habitate total 

neadecvate pentru stadiile juvenile mult mai puțin mobile. 

Amenajarea unei scări de pești funcționale nu elimină total 

efectul de fragmentare doar o reduce. 

Ca și în cazul captărilor, și în acest caz prima opțiune trebuie 

să fie găsirea unei soluții care să nu necesite amenajarea unei 

prag sau captări. 

 

Cod Parametru Descriere 
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E.1. Amenințare viitoare MHC-uri (microhidrocentrale) 

J03.01 reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de 

habitat 

J03.02.01 reducerea migrației / bariere de migrație 

J03.02.02 reducerea dispersiei 

J03.02.03 reducerea schimbului genetic 

F.1. Specia 488  Cottus gobio 

F.2. Localizarea impactului 

cauzat de amenințările 

viitoare asupra speciei  

[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra speciei este inclusă în 

Anexa nr. 3.20. la Planul de Management. 

F.3. Localizarea impactului 

cauzat de amenințările 

viitoare asupra speciei 

[descriere] 

Sistemul hidrografic al sitului. 

F.4. Intensitatea localizata a 

impactului cauzat de 

amenințările viitoare 

asupra speciei 

Ridicată (R) - viabilitatea pe termen lung a speciei, în locul 

respectiv, este major afectată 

F.5. Confidențialitate Informații publice 

F.6. Detalii Construirea microhidrocentralelor este o amenințare 

potențială pentru aproape fiecare râu/pârâu din zona montană 

a țării. Microhidrocentralele au un efect negativ în special  

prin faptul că se extrage o mare parte din debit (uneori chiar 

tot debitul) de pe un sector de câteva kilometri, astfel 

condițiile de supraviețuire și de reproducere ale speciilor de 

pești nu mai sunt asigurate. O altă problemă care apare în 

cazul microhidrocentralelor este întreruperea conectivității 

longitudinale. De cele mai multe ori sunt amplasate scări de 

pești pentru a asigura această conectivitate, însă până în 

momentul de față am identificat foarte puține scări de pești 

care să asigure această conectivitate pentru toate speciile din 
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zonă (investitorii și factorii de decizie se concentrează numai 

asupra păstrăvului, însă celelalte specii nu au o mobilitate așa 

de mare ca și păstrăvul). O altă problemă o constituie  

lucrările de întreținere ale acestora Periodic, deznisipatorul 

trebuie golit și spălat, în aceste situații apa care iese din 

deznisipator este tulbure, cauzând tulburarea apei din 

sectorul aflat în avalul microhidrocentralei. Schimbările 

artificiale în regimul hidrologic datorită creșterii sau scăderii 

periodice ale apei în aval de centralele hidroelectrice scade în 

mod dramatic numărul de pești 0+ (juvenili). Secțiunile de 

unde se extrage apa/cu oscilații însemnate/au niveluri extrem 

de scăzute de apă și sunt bariere (habitatul este fragmentat) 

sunt doar habitate moderat adecvate pentru zglăvocii adulți, 

dar sunt habitate total neadecvate pentru stadiile juvenile 

mult mai puțin mobile. Acest fapt, demonstrează în mod clar 

importanța menținerii continuității longitudinale ale râului 

pentru specia Cottus gobio cât și importanța asigurării unui 

debit de servitude corespunzător.  

 

Cod Parametru Descriere 

E.1. Amenințare viitoare Exploatare forestieră 

B03 exploatare forestieră fără replantare sau refaceree 

naturală 

B07 Alte activități silvice decât cele listate în modelul 

SINCRON 

F.1. Specia 488  Cottus gobio 

F.2. Localizarea impactului 

cauzat de amenințările 

viitoare asupra speciei  

[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra speciei este inclusă în 

Anexa nr. 3.20. la Planul de Management. 

F.3. Localizarea impactului 

cauzat de amenințările 

Pădurile din sit și din bazinul hidrografic al 

râurilor/pârâurilor din sit. 
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viitoare asupra speciei 

[descriere] 

F.4. Intensitatea localizata a 

impactului cauzat de 

amenințările viitoare 

asupra speciei 

Medie (M) - viabilitatea pe termen lung a speciei, în locul 

respectiv, este semnificativ afectată 

F.5. Confidențialitate Informații publice 

F.6. Detalii Construirea microhidrocentralelor este o amenințare 

potențială pentru aproape fiecare râu/pârâu din zona montană 

a țării. Microhidrocentralele au un efect negativ în special  

prin faptul că se extrage o mare parte din debit (uneori chiar 

tot debitul) de pe un sector de câteva kilometri, astfel 

condițiile de supraviețuire și de reproducere ale speciilor de 

pești nu mai sunt asigurate. O altă problemă care apare în 

cazul microhidrocentralelor este întreruperea conectivității 

longitudinale. De cele mai multe ori sunt amplasate scări de 

pești pentru a asigura această conectivitate, însă până în 

momentul de față am identificat foarte puține scări de pești 

care să asigure această conectivitate pentru toate speciile din 

zonă (investitorii și factorii de decizie se concentrează numai 

asupra păstrăvului, însă celelalte specii nu au o mobilitate așa 

de mare ca și păstrăvul). O altă problemă o constituie  

lucrările de întreținere ale acestora Periodic, deznisipatorul 

trebuie golit și spălat, în aceste situații apa care iese din 

deznisipator este tulbure, cauzând tulburarea apei din 

sectorul aflat în avalul microhidrocentralei. Schimbările 

artificiale în regimul hidrologic datorită creșterii sau scăderii 

periodice ale apei în aval de centralele hidroelectrice scade în 

mod dramatic numărul de pești 0+ (juvenili). Secțiunile de 

unde se extrage apa/cu oscilații însemnate/au niveluri extrem 

de scăzute de apă și sunt bariere (habitatul este fragmentat) 

sunt doar habitate moderat adecvate pentru zglăvocii adulți, 
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dar sunt habitate total neadecvate pentru stadiile juvenile 

mult mai puțin mobile. Acest fapt, demonstrează în mod clar 

importanța menținerii continuității longitudinale ale râului 

pentru specia Cottus gobio cât și importanța asigurării unui 

debit de servitude corespunzător.  

 

Cod Parametru Descriere 

E.1. Amenințare viitoare Amenajarea albiei 

J03.01 reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de 

habitat 

J02.02 Inlaturarea de sedimente (mâl, nisip, pietriș) 

F.1. Specia 488  Cottus gobio 

F.2. Localizarea impactului 

cauzat de amenințările 

viitoare asupra speciei  

[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra speciei este inclusă în 

Anexa nr. 3.20. la Planul de Management. 

F.3. Localizarea impactului 

cauzat de amenințările 

viitoare asupra speciei 

[descriere] 

Sistemul hidrografic al sitului. 

F.4. Intensitatea localizata a 

impactului cauzat de 

amenințările viitoare 

asupra speciei 

Medie (M) - viabilitatea pe termen lung a speciei, în locul 

respectiv, este semnificativ afectată 

F.5. Confidențialitate Informații publice 

F.6. Detalii Aceste lucrări sunt efectuate de către Administrația Națională 

”Apele Române” (de multe ori la solicitarea autorităților 

locale, de cei care își construiesc case sau au investiții majore 

în apropierea albiei) și au un efect negativ semnificativ 

asupra faunei acvatice. În timpul acestor lucrări albiile 

râurilor/pârâurilor sunt ”curățate”, pietrișul este excavat, 

toate pietrele de dimensiuni mari și obstrucțiile (de exemplu 
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lemn căzut în albia minoră) sunt scoase din albia minoră, 

astfel zonele de ascunziș și de hrănire a speciei sunt distruse. 

O altă problemă cauzată de aceste lucrări este angrenarea 

suspensiilor solide în masa apei în timpul acestor lucrări, 

astfel multe pești mor în timpul executării lucrărilor. Tot în 

cadrul acestor lucrări sunt tăiate arborii de pe malul 

pârâurilor, pentru a permite accesul utilajelor de lucru în 

apropierea albiei minore. Acești arbori însă au un rol 

important în consolidarea malului. 

 

Cod Parametru Descriere 

E.1. Amenințare viitoare E04 Infrastructuri, construcții în peisaj 

 

F.1. Specia 488  Cottus gobio 

F.2. Localizarea impactului 

cauzat de amenințările 

viitoare asupra speciei  

[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra speciei este inclusă în 

Anexa nr. 3.20. la Planul de Management. 

F.3. Localizarea impactului 

cauzat de amenințările 

viitoare asupra speciei 

[descriere] 

Sistemul hidrografic al sitului. 

F.4. Intensitatea localizata a 

impactului cauzat de 

amenințările viitoare 

asupra speciei 

Scazută (S) - viabilitatea pe termen lung a speciei, în locul 

respectiv, nu este semnificativ afectată 

F.5. Confidențialitate Informații confidențiale 

F.6. Detalii Construirea caselor de vacanță de-a lungul apelor curgătoare 

și în lunca apelor din sit constituie o amenințare importantă, 

care atrage și alte amenințări serioase, cum ar fi: amenajarea 

albiei, poluare, defrișarea vegetației lemnoase de-a lungul 

apelor, poduri făcute din țevi, amenajarea malurilor și altele 
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asemenea. Construcțiile în extravilan din sit trebuie interzise. 

Totodată trebuie interzis extinderea zonei intravilanului în 

sit. 

 

Cod Parametru Descriere 

E.1. Amenințare viitoare Tăierea arborilor de pe mal sau din lunca păraielor/râurilor. 

A10.01 îndepărtarea gardurilor vii si a crângurilor sau 

tufișurilor 

B02.03 Îndepărtarea lăstărișului 

J03.01 reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de 

habitat 

F.1. Specia 488  Cottus gobio 

F.2. Localizarea impactului 

cauzat de amenințările 

viitoare asupra speciei  

[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra speciei este inclusă în 

Anexa nr. 3.20. la Planul de Management. 

F.3. Localizarea impactului 

cauzat de amenințările 

viitoare asupra speciei 

[descriere] 

Sistemul hidrografic al sitului. 

F.4. Intensitatea localizata a 

impactului cauzat de 

amenințările viitoare 

asupra speciei 

Scazută (S) - viabilitatea pe termen lung a speciei, în locul 

respectiv, nu este semnificativ afectată 

F.5. Confidențialitate Informații publice 

F.6. Detalii În lipsa acestora albia minoră a râului/pârâului nu este 

umbrită, apa râului/pârâului se încălzește, astfel cantitatea  

oxigenului dizolvat în apă scade. Această problemă afectează 

Specia țintă, care este adaptată unor zone cu apă rece și 

cantitate mare de oxigen dizolvat. Totodată, zonele din 

vecinătatea arborilor (în special  cele din zona rădăcinilor) 

servesc de multe ori ca zonă de odihnă, reproducere sau 
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hrănire pentru speciile de pești. 

 

Cod Parametru Descriere 

E.1. Amenințare viitoare Păstrăvăriile sau crescătoriile de pești 

F01.01 piscicultură intensivă, intensificată 

J03.01 reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de 

habitat 

K03.03 introducere a unor boli (patogeni microbieni) 

F.1. Specia 488  Cottus gobio 

F.2. Localizarea impactului 

cauzat de amenințările 

viitoare asupra speciei  

[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra speciei este inclusă în 

Anexa nr. 3.20. la Planul de Management. 

F.3. Localizarea impactului 

cauzat de amenințările 

viitoare asupra speciei 

[descriere] 

Sistemul hidrografic al sitului. 

F.4. Intensitatea localizata a 

impactului cauzat de 

amenințările viitoare 

asupra speciei 

Scazută (S) - viabilitatea pe termen lung a speciei, în locul 

respectiv, nu este semnificativ afectată 

F.5. Confidențialitate Informații confidențiale 

F.6. Detalii Păstrăvăria are un impact negativ semnificativ asupra 

speciilor de pești din apele naturale, pentru că accidental pot 

apărea alte prădători (de exemplu Oncorhynchus mykiss, care 

este o specie alohtonă), care, lângă Salmo trutta, constituie o 

presiune în plus pentru populația speciei Cottus gobio. O altă 

problemă este introducerea unor boli (patogeni microbieni) 

în apele naturale, care poate ataca Specia Cottus gobio. 

Aceste boli pot afecta tot sistemul acvatic. O altă problemă 

este faptul că tot accidental pot scăpa din păstrăvării specii 

invazive (de exemplu Carassius gibelio), care înseamnă 
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concurență de hrănire, habitat și reproducere pentru Cottus 

gobio. Această ultimă problemă apare în special  în cazul 

amenajării unor lacuri de pescuit în vecinătatea 

râului/pârâului unde sunt crescute și alte specii în afară de 

Salmonide. 

 

Cod Parametru Descriere 

E.1. Amenințare viitoare Poluare 

D03.01.02 diguri/zone turistice și de agreement 

E01.03 habitare dispersata (locuințe risipite, disperse) 

H01.03 alte surse de poluare a apelor de suprafață (de 

muncitori care exploatează pădurile) 

H01.08 poluarea difuză a apelor de suprafață cauzată de 

apa de canalizare menajeră și de ape uzate 

J03.01 reducerea sau pierderea de caracteristici 

specifice de habitat 

A05.01. Creșterea animalelor 

F.1. Specia 488  Cottus gobio 

F.2. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra 

speciei  [geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra speciei este inclusă 

în Anexa nr. 3.20. la Planul de Management. 

F.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra 

speciei [descriere] 

Sistemul hidrografic al sitului. 

F.4. Intensitatea localizata a 

impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra 

speciei 

Scazută (S) - viabilitatea pe termen lung a speciei, în 

locul respectiv, nu este semnificativ afectată 

F.5. Confidențialitate Informații publice 

F.6. Detalii Poluarea poate proveni de la localnici, de la turiștii care 

vizitează zona, de la casele de vacanțe construite în văi 

sau de la muncitorii care exploatează pădurile și altele 
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asemenea. 

 

Cod Parametru Descriere 

E.1. Amenințare viitoare G01.03.02 conducerea în afara drumului a vehiculelor 

motorizate 

F.1. Specia 488  Cottus gobio 

F.2. Localizarea impactului 

cauzat de amenințările 

viitoare asupra speciei  

[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra speciei este inclusă în 

Anexa nr. 3.20. la Planul de Management. 

F.3. Localizarea impactului 

cauzat de amenințările 

viitoare asupra speciei 

[descriere] 

Sistemul hidrografic al sitului. 

F.4. Intensitatea localizata a 

impactului cauzat de 

amenințările viitoare 

asupra speciei 

Scazută (S) - viabilitatea pe termen lung a speciei, în locul 

respectiv, nu este semnificativ afectată 

F.5. Confidențialitate Informații publice 

F.6. Detalii Conducerea mașinilor de teren, a ATV-urilor și a altor 

vehicule motorizate în albia apelor curgătoare din sit 

constituie o presiune periodică, însă importantă asupra 

speciei țintă. Aceste activități trebuie monitorizate și 

interzise. 

 

Cod Parametru Descriere 

E.1. Amenințare viitoare Exploatarea pietrișului, nisipului sau a pietrelor din albia 

râurilor, decolmatarea albiei, regularizarea albiei 

C01.01 Extragere de nisip si pietriș 

J03.01 reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de 

habitat 

F.1. Specia 488  Cottus gobio 
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F.2. Localizarea impactului 

cauzat de amenințările 

viitoare asupra speciei  

[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra speciei este inclusă în 

Anexa nr. 3.20. la Planul de Management. 

F.3. Localizarea impactului 

cauzat de amenințările 

viitoare asupra speciei 

[descriere] 

Sistemul hidrografic al sitului. 

F.4. Intensitatea localizata a 

impactului cauzat de 

amenințările viitoare 

asupra speciei 

Scazută (S) - viabilitatea pe termen lung a speciei, în locul 

respectiv, nu este semnificativ afectată 

F.5. Confidențialitate Informații publice 

F.6. Detalii Lucrările de exploatare a pietrișului din albia minoră a 

râurilor, lucrările de decolmatare, regularizare duc la 

tulburarea apei (la angrenarea suspensiilor solide în masa 

apei), astfel branhiile speciei se pot înfunda, în unele cazuri 

ducând la moartea acestora Tot aceste lucrări afectează și 

supraviețuirea icrelor depuse. Majoritatea locurilor de 

ascunziș, hrănire și de reproducere a speciei se află lângă 

pietre/bolovani, astfel prin scoaterea acestora din albie se 

contribuie la reducerea cantității de habitat ideal pentru 

Cottus gobio. 

 

Carabus variolosus (gândac de apă, carabul de pârâu) 

 

Tabel 74 F: Evaluarea impacturilor cauzate de amenințările viitoare asupra speciei 

Cod Parametru Descriere 

E.1. Amenințare viitoare B Silvicultură (Managementul forestier 

general) 

B02.01.01. Replantarea pădurii (arbori nativi) 

F.1. Specia 196425 Carabus variolosus 
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F.2. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei  

[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

F.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei 

[descriere] 

Valea Văcarea, Valea Călușul Mic,  Valea 

Tiganca Mare, Valea Largă, Valea Rusca, 

Valea Corbului, Valea Terciului, Valea 

Ursului, Valea Argeșel, Valea Rucăreanu, 

Valea Sefterul Mic, Valea Sefterul Mare,  Valea 

Strâmbu. 

F.4. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare 

asupra speciei 

Scăzută (S) - viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, nu este semnificativ 

afectată 

F.5. Confidențialitate Informații publice 

F.6. Detalii Modificarea structurii vegetației ca urmare a 

procesului de „înrășinare”. Aceasta determină 

acidifierea solului și în timp duce la dispariția 

speciei care este adaptată condițiilor specifice 

din zona pădurilor de fag și amestec, dar unde 

dominante sunt foioasele. 

Această amenințare este localizată pe întreaga 

suprafața a văilor menționate mai sus. Pe Valea 

Sefterului Mic, s-a observat că “peste drum” de 

suprafața de studiu (unde s-au pus capcanele 

Barber), vegetația arborescentă este formată 

preponderent din conifere, molid, care ajung 

până la lac, determinând apariția unui mediu 

nefavorabil specie pe cursul inferior al pârâului. 

 

Cod Parametru Descriere 

E.1. Amenințare viitoare B04. Folosirea biocidelor, hormonilor și 

chimicalelor (în pădure) 

F.1. Specia 196425 Carabus variolosus 
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F.2. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei  

[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

F.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei 

[descriere] 

Valea Argeșelului 

F.4. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare 

asupra speciei 

Medie (M) - viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, este semnificativ 

afectată 

F.5. Confidențialitate Informații publice 

F.6. Detalii Au fost observate capcane pentru monitorizarea 

speciilor de insecte dăunătoare pădurilor, la 

limita sitului, spre Pescăria Nămăești. În cazul 

atingerii pragului economic de dăunare se poate 

apela la folosirea substanțelor chimice pentru 

combaterea acestora. Folosirea pe scară largă a 

unor biocide cu selectivitate specifică scăzută 

poate avea consecințe negative asupra speciei 

de interes conservativ. 

 

Cod Parametru Descriere 

E.1. Amenințare viitoare D01.02. Drumuri, autostrăzi 

F.1. Specia 196425 Carabus variolosus 

F.2. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei  

[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

F.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei 

[descriere] 

Valea Văcarea, Valea Călușul Mic, Valea 

Largă, Valea Rusca,  Valea Rusca,  Valea 

Ursului, Valea Argeșel, Valea Rucăreanu, 

Valea Sefterul Mic 

F.4. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare 

Medie (M) - viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, este semnificativ 
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asupra speciei afectată 

F.5. Confidențialitate Informații publice 

F.6. Detalii S-a observat tendința extinderii rețelei de 

drumuri în vecinătatea zonelor unde a fost 

identificată Specia, prin construirea unor 

drumuri noi (laterale), ce pornesc de la drumul 

forestier principal, care urmează cursul apei. 

Acestea afectează habitatele riverane prin: 

reducerea/fragmentarea suprafeței habitatului; 

modificarea configurației terenului; distrugerea 

vegetației; creșterea turbidității apei; 

degradarea solului. 

Această amenințare este localizată pe întreaga 

suprafața a văilor menționate mai sus sau a 

zonelor limitrofe parcursului pârâului. 

 

Rosalia alpina (croitorul alpin) 

 

Tabel 75 F: Evaluarea impacturilor cauzate de amenințările viitoare asupra speciei 

Cod Parametru Descriere 

E.1. Amenințare viitoare A04.01.05 Pășunat intensiv în amestec de 

animale 

F.1. Specia 313 Rosalia alpina 

F.2. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei  

[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

F.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei 

[descriere] 

Rucăr Drăganu  

F.4. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare 

asupra speciei 

Scăzută (S) - viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, nu este semnificativ 

afectată 
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F.5. Confidențialitate Informații publice 

F.6. Detalii Pășunatul ne-intensiv în amestec de animale, din 

zonele adiacente locului unde a fost observată 

specia, se poate transforma ușor într-un pășunat 

intensiv odată cu creșterea presiunii antropice. 

Tranzitul necontrolat al acestor animale și poate 

degrada habitatul speciei, prin modificări ale 

compoziției vegetale și prin modificari la 

nivelul solului, afectând indirect microclimatul 

specific zonei.  

 

Cod Parametru Descriere 

E.1. Amenințare viitoare F03.02.01 Colecționarea de animale (insecte, 

reptile, amfibieni….) 

F.1. Specia 313 Rosalia alpina 

F.2. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei  

[geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra speciei este 

inclusă în Anexa nr. 3.20. la Planul de 

Management. 

F.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra speciei 

[descriere] 

Rucăr Drăganu, Muntele Grădișteanu Sud - 

Între Văi  

F.4. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare 

asupra speciei 

Scăzută (S) - viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, nu este semnificativ 

afectată 

F.5. Confidențialitate Informații publice 

F.6. Detalii Fiind o specie mare, cu colorit deosebit de 

atractiv, este colectată pentru colecțiile 

particulare. 

 

5.4. Evaluarea impacturilor asupra tipurilor de habitate 

 

5.4.1. Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra tipurilor de habitate   
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9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 

 

Tabel 76 G: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra tipurilor de habitate 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în curs 

de uscare 

G.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

G.2. Codul unic al tipului de habitat 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum  

 

G.3. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra tipului de habitat 

este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul de 

Management. 

G.4. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [descriere] 

În toate suprafețele în care s-au desfășurat sau se 

desfășoară exploatări forestiere. 

G.5. Intensitatea localizata a impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra tipului de 

habitat 

Medie (M) 

G.6. Confidențialitate Informații publice 

G.7. Detalii Lemnul mort este în general îndepărtat din 

pădure cu ocazia exploatărilor forestiere, inclusiv 

arborii bolnavi, rupți așa numitele produse de 

igienă și respectiv accidentale 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală B03 Exploatare forestieră fără refacere sau 

replantare artificială 

G.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

G.2. Codul unic al tipului de habitat 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum  

G.3. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

Harta presiunilor actuale asupra tipului de habitat 

este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul de 
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habitat [geometrie] Management. 

G.4. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [descriere] 

În special în suprafețele în care au avut loc tăieri 

ilegale în trecut și în prezent. 

G.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

Medie (M) 

G.6. Confidențialitate Informații publice 

G.7. Detalii În perioada 2001-2014 au fost peste 755 hectare 

de pădure afectate de tăieri ilegale în sit. 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală B02.01.01 replantarea pădurii (arbori nativi) 

G.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

G.2. Codul unic al tipului de habitat 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum  

 

G.3. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra tipului de habitat 

este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul de 

Management. 

G.4. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [descriere] 

În toate zonele în care s-au efectuat plantații cu 

specii native respectiv molid în habitatul 9110 în 

situl Natura 2000 ROSCI0381 Râul Târgului 

Argeșel Râușor. 

G.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

Ridicată (R) 

G.6. Confidențialitate Informații publice 

G.7. Detalii În toate zonele în care s-au efectuat  sau tăieri de 

regenerare sau orice fel de tăieri finale s-a plantat 

și se plantează încă, molid  indiferent care a fost 

compozitia pădurii inițiale. Peste 2.456 hectare 

afectate până în prezent de plantații artificiale cu 
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molid. 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală B07 Alte activități silvice decât cele listate în 

modelul SINCRON 

G.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

G.2. Codul unic al tipului de habitat 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum  

 

G.3. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra tipului de habitat 

este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul de 

Management. 

G.4. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [descriere] 

În toate suprafețele în care s-au desfășurat sau se 

desfășoară exploatări forestiere, acest tip de 

activități au impact asupra habitatelor deși oficial 

sunt scoase de pe lista activităților cu impact de 

mediu. 

G.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

Ridicată (R) 

G.6. Confidențialitate Informații publice 

G.7. Detalii Exploatările forestiere se desfășoară fără 

respectarea întocmai a prevederilor normativelor 

tehnice în vigoare 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală D.01.02 Drumuri 

G.1. Clasificarea tipului de habitat Habitat de importanță comunitară  

G.2. Codul unic al tipului de habitat 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum  

 

G.3. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra tipului de habitat 

este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul de 

Management. 
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G.4. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [descriere] 

Toate zonele în care se desfășoară exploatări 

forestiere sunt afectate de construcția de drumuri 

de scos apropiat inclusiv pe suprafețe unde panta 

terenului este mai mare de 25 de grade și acestea 

nu sunt permise conform reglementărilor silvice. 

G.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

Ridicată (R) 

G.6. Confidențialitate Informații publice 

G.7. Detalii Construcția de drumuri de scos apropiat inclusiv 

pe suprafețe unde panta terenului este mai mare de 

25 de grade și acestea nu sunt permise conform 

reglementărilor silvice. 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală F04.02 colectarea (ciuperci, licheni, fructe de 

pădure etc.) 

G.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

G.2. Codul unic al tipului de habitat 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum  

 

G.3. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra tipului de habitat 

este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul de 

Management. 

G.4. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [descriere] 

În toate arboretele care fac parte din habitatul 9110. 

G.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

Scăzută (S) 

G.6. Confidențialitate Informații publice 

G.7. Detalii Colectarea ciupercilor se face în mod intensiv 

haotic dar are un efect redus asupra habitatului în 
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sine provocând dezechilibre la nivel „micro” în 

relația plante- descompunători, compoziție sol etc. 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală A04.01.01, A04.01.02 pășunatul extensiv al vacilor 

și respectiv al oilor 

G.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

G.2. Codul unic al tipului de habitat 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum  

 

G.3. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra tipului de habitat 

este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul de 

Management. 

G.4. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [descriere] 

În zonele limitrofe comunei Rucăr. 

G.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

Scăzută (S) 

G.6. Confidențialitate Informații publice 

G.7. Detalii Afectează în special  dacă se practică în zone în care 

au avut loc tăieri, prin distrugerea regenerării 

naturale 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală G01.03 vehicule cu motor 

G.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

G.2. Codul unic al tipului de habitat 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum  

G.3. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra tipului de habitat 

este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul de 

Management. 

G.4. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

Pe drumuri și căi de colectare lemn, poteci. 



400 
 
 

habitat [descriere] 

G.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

Scăzută (S) 

G.6. Confidențialitate Informații publice 

G.7. Detalii Circulația în afara drumurilor și cu ATV-uri 

accelerază degradarea eroziunea căilor de acces și 

provoacă tasarea solului pe căile nou realizate. 

 

91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae 

Salicion albae) 

 

Tabel 77 G: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra tipurilor de habitate 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală B07 Alte activități silvice decât cele listate în 

SINCRON 

G.1. Clasificarea tipului de habitat Habitat de importanță comunitară prioritar 

G.2. Codul unic al tipului de habitat 91E0* 

G.3. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra tipului de habitat 

este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul de 

Management. 

G.4. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [descriere] 

Pe întreaga suprafață a habitatului. 

G.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

Medie (M) 

G.6. Confidențialitate Informații publice 

G.7. Detalii Lucrările de exploatări forestiere pe versanți 

învecinați cu manipularea și depozitarea 

materialului lemnos limitrof drumurilor forestiere 

în habitatul 91E0. 
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Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală D.01.02 Drumuri 

G.1. Clasificarea tipului de habitat Habitat de importanță comunitară prioritar 

G.2. Codul unic al tipului de habitat 91E0* 

G.3. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra tipului de habitat 

este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul de 

Management. 

G.4. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [descriere] 

Istoric întreaga suprafață a habitatului a fost afectată 

de construcția și întreținerea drumurilor forestiere. 

G.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

Ridicată (R) 

G.6. Confidențialitate Informații publice 

G.7. Detalii Lucrările de construcție și întreținere a drumurilor 

forestiere, căile de colectare a lemnului afectează în 

special  prin reducerea și fragmentarea severă a 

galeriilor înguste de anini, galerii care s-au redus cu 

5-6 metri cât este platforma medie a drumurilor 

forestiere. 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală A04.02.05 Pășunatul neintensiv în amestec de 

animale  

G.1. Clasificarea tipului de habitat Habitat de importanță comunitară prioritar 

G.2. Codul unic al tipului de habitat 91E0* 

G.3. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra tipului de habitat 

este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul de 

Management. 

G.4. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

Sunt afectate mai mult văile principale unde există 

spații de pășunat longitudinale pe văi în vecinătatea 
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habitat [descriere] localităților, în special  pe Valea Dâmboviței și pe 

cursul Râului Târgului. 

G.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

Ridicată (R) 

G.6. Confidențialitate Informații publice 

G.7. Detalii Pășunatul în suprafețele cu anini are ca efect 

bătătorirea excesivă a solurilor, dispariția 

regenerării naturale de anini și îngreunează mult 

regenerarea naturală a acestui tip de habitat 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală B02.01.01. Replantarea pădurii arbori nativi  

G.1. Clasificarea tipului de habitat Habitat de importanță comunitară prioritar 

G.2. Codul unic al tipului de habitat 91E0* 

G.3. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra tipului de habitat 

este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul de 

Management. 

G.4. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [descriere] 

Valea Dâmboviței, Bazinul Râușorului Portăreasa, 

Voina. 

G.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

Ridicată (R) 

G.6. Confidențialitate Informații publice 

G.7. Detalii Plantatiile din trecut cu molid pe versanții limitrofi 

galeriilor de anini au avut ca efect diseminarea 

intensa și regenerarea molidului pe malurile 

pâraielor în amestec intim cu aninul unde a și 

devenit dominant pe alocuri. De asemenea., în zone 

precum Sătic-Tămaș au fost efectuate plantații cu 

molid în albia majoră a Văii Dâmboviței 
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Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală J.02.12.02 Diguri de aparare pentru inundații în 

zonele interioare 

G.1. Clasificarea tipului de habitat Habitat de importanță comunitară prioritar 

G.2. Codul unic al tipului de habitat 91E0* 

G.3. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra tipului de habitat 

este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul de 

Management. 

G.4. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [descriere] 

Zonele de pe Valea Portăresei și Voina, Râul 

Târgului, în aval de Baraj Râușor unde există lucrări 

de gen baraje, praguri de fund și diguri care au dus 

la reducerea și afectarea habitatelor cu anini. 

G.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

Medie 

G.6. Confidențialitate Informații publice 

G.7. Detalii Barajele, pragurile de fund îndiguirile care au avut 

ca scop reducerea torențialității și prevenirea 

inundării drumurilor forestiere s-au făcut în trecut 

în habitatul ocupat de anini și a avut ca efect 

reducerea acestuia ca suprafața, modificarea 

regimului hidric inițial, aport suplimentar de 

materiale pietriș și nisip în aceste zone. 

 

91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) 

 

Tabel 78 G: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra tipurilor de habitate 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de 

uscare 

G.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 
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G.2. Codul unic al tipului de habitat 91V0 

G.3. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra tipului de habitat 

este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul de 

Management. 

G.4. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [descriere] 

În toate suprafețele în care s-au  desfășurat sau se 

desfășoară exploatări forestiere. 

G.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

Scăzută (S) 

G.6. Confidențialitate Informații publice 

G.7. Detalii Lemnul mort este în general îndepărtat din pădure 

cu ocazia exploatărilor forestiere, inclusiv arborii 

bolnavi, rupți așa numitele produse de igienă și 

respectiv accidentale 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală B03 Exploatare forestieră fără refacere sau 

replantare artificială 

G.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

G.2. Codul unic al tipului de habitat 91V0 

G.3. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra tipului de habitat 

este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul de 

Management. 

G.4. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [descriere] 

În special în suprafețele în care au avut loc tăieri 

ilegale în trecut și în prezent. 

G.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

Medie (M) 

G.6. Confidențialitate Informații publice 

G.7. Detalii În perioada 2005-2014 au fost peste 500 hectare de 
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pădure afectate de tăieri ilegale în sit. 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală B02.01.01 replantarea pădurii (arbori nativi) 

G.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

G.2. Codul unic al tipului de habitat 91V0 

G.3. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra tipului de habitat 

este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul de 

Management. 

G.4. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [descriere] 

În toate zonele în care s-au efectuat plantații cu specii 

native în situl Natura 2000 ROSCI0381 Râul 

Târgului Argeșel Râușor. 

G.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

Ridicată (R) 

G.6. Confidențialitate Informații publice 

G.7. Detalii În toate zonele în care s-au efectuat  sau tăieri de 

regenerare sau orice fel de tăieri finale s-a plantat și 

se plantează încă, molid  indiferent care a fost 

compozitia pădurii inițiale. 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală B07 Alte activități silvice decât cele listate în 

modelul SINCRON 

G.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

G.2. Codul unic al tipului de habitat 91V0 

G.3. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra tipului de habitat 

este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul de 

Management. 

G.4. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [descriere] 

În toate suprafețele în care s-au desfășurat sau se 

desfășoară exploatări forestiere. 
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G.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

Ridicată (R) 

G.6. Confidențialitate Informații publice 

G.7. Detalii Exploatările forestiere se desfășoară fără respectarea 

întocmai a prevederilor normativelor tehnice în 

vigoare 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală D.01.02 Drumuri 

G.1. Clasificarea tipului de habitat Habitat de importanță comunitară  

G.2. Codul unic al tipului de habitat 91V0 

G.3. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra tipului de habitat 

este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul de 

Management. 

G.4. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [descriere] 

Istoric cât și în prezent, toate zonele în care se 

desfășoară exploatări forestiere sunt afectate de 

construcția de drumuri de scos apropiat inclusiv pe 

suprafețe unde panta terenului este mai mare de 25 

de grade și acestea nu sunt permise conform 

reglementărilor silvice. 

G.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

Ridicată (R) 

G.6. Confidențialitate Informații publice 

G.7. Detalii Construcția de drumuri de scos apropiat inclusiv pe 

suprafețe unde panta terenului este mai mare de 25 

de grade și acestea nu sunt permise conform 

reglementărilor silvice (harta exploatări forestiere în 

sit) 

 

Cod Parametru Descriere 
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A1. Presiune actuală F04.02 colectarea (ciuperci, licheni, fructe de pădure 

etc) 

G.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

G.2. Codul unic al tipului de habitat 91V0  

G.3. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra tipului de habitat 

este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul de 

Management. 

G.4. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [descriere] 

În toate arboretele care fac parte din habitatul 91V0. 

G.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

Scăzută (S) 

G.6. Confidențialitate Informații publice 

G.7. Detalii Colectarea ciupercilor se face în mod intensiv haotic 

dar are un efect redus asupra habitatului în sine 

provocând dezechilibre la nivel „micro” în relația 

plante- descompunători, compoziție sol etc 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală A04.01.01, A04.01.02 pășunatul extensiv al vacilor 

și respectiv al oilor 

G.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

G.2. Codul unic al tipului de habitat 91V0 

G.3. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra tipului de habitat 

este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul de 

Management. 

G.4. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [descriere] 

În zonele limitrofe comunei Rucăr. 

G.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de presiunile actuale asupra 

Scăzută (S) 
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tipului de habitat 

G.6. Confidențialitate Informații publice 

G.7. Detalii Afectează în special  dacă se practică în zone în care 

au avut loc tăieri, prin distrugerea regenerării 

naturale 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală G01.03 vehicule cu motor 

G.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

G.2. Codul unic al tipului de habitat 91V0 

G.3. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra tipului de habitat 

este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul de 

Management. 

G.4. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [descriere] 

Pe drumuri și căi de colectare lemn sau poteci. 

G.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

Scăzută (S) 

G.6. Confidențialitate Informații publice 

G.7. Detalii Circulația în afara drumurilor și cu ATV-uri 

accelerază degradarea eroziunea căilor de acces și 

provoacă tasarea solului pe căile nou realizate. 

 

9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea)  

 

Tabel 79 G: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra tipurilor de habitate 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de 

uscare 

G.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

G.2. Codul unic al tipului de habitat 9410 
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G.3. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra tipului de habitat 

este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul de 

Management. 

G.4. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [descriere] 

În toate suprafețele în care s-au desfășurat sau se 

desfășoară exploatări forestiere. 

G.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

Scăzută (S) 

G.6. Confidențialitate Informații publice 

G.7. Detalii Lemnul mort este în general îndepărtat din pădure cu 

ocazia exploatărilor forestiere, inclusiv arborii 

bolnavi, rupți așa numitele produse de igienă și 

respectiv accidentale 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală B03 Exploatare forestieră fără refacere sau 

replantare artificială 

G.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

G.2. Codul unic al tipului de habitat 9410 

G.3. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra tipului de habitat 

este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul de 

Management. 

G.4. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [descriere] 

În special în suprafețele în care au avut loc tăieri 

ilegale în trecut și în prezent. 

G.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

Medie (M) 

G.6. Confidențialitate Informații publice 

G.7. Detalii În perioada 2005-2014 au fost peste 500 hectare de 

pădure afectate de tăieri ilegale în sit 
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Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală B07 Alte activități silvice decât cele listate în 

modelul SINCRON 

G.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

G.2. Codul unic al tipului de habitat 9410  

G.3. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra tipului de habitat 

este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul de 

Management. 

G.4. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [descriere] 

În toate suprafețele în care s-au desfășurat sau se 

desfășoară exploatări forestiere. 

G.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

Ridicată (R) 

G.6. Confidențialitate Informații publice 

G.7. Detalii Se realizează căi de colectare a lemnului în toate 

suprafețele în care se efectuează exploatări forestiere 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală F04.02 colectarea (ciuperci, licheni, fructe de pădure 

etc) 

G.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

G.2. Codul unic al tipului de habitat 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea 

montană (Vaccinio-Piceetea) 

G.3. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra tipului de habitat 

este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul de 

Management. 

G.4. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [descriere] 

În toate arboretele care fac parte din habitatul 9410. 

G.5. Intensitatea localizata a impactului Scăzută (S) 
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cauzat de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

G.6. Confidențialitate Informații publice 

G.7. Detalii Colectarea ciupercilor se face în mod intensiv haotic 

dar are un efect redus asupra habitatului în sine 

provocând dezechilibre la nivel „micro” ]n relația 

plante- descompunători, compoziție sol etc 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală A04.01.01, A04.01.02 pășunatul extensiv al vacilor 

și respectiv al oilor 

G.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

G.2. Codul unic al tipului de habitat 9410 

G.3. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra tipului de habitat 

este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul de 

Management. 

G.4. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [descriere] 

În zonele limitrofe comunei Rucăr și la limita golului 

alpin. 

G.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

Scăzută (S) 

G.6. Confidențialitate Informații publice 

G.7. Detalii Afectează în special  dacă se practică în zone în care 

au avut loc tăieri, prin distrugerea regenerării 

naturale 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală G01.03 vehicule cu motor 

G.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

G.2. Codul unic al tipului de habitat 9410  

G.3. Localizarea impactului cauzat de Harta presiunilor actuale asupra tipului de habitat 
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presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [geometrie] 

este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul de 

Management. 

G.4. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [descriere] 

Pe drumuri și căi de colectare lemn sau poteci. 

G.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

Scăzută (S) 

G.6. Confidențialitate Informații publice 

G.7. Detalii Circulația în afara drumurilor și cu ATV-uri 

accelerază degradarea eroziunea căilor de acces și 

provoacă tasarea solului pe căile nou realizate 

 

3220 Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane 

 

Tabel 80 G: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra tipurilor de habitate 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală A04. Pășunatul 

G.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

G.2. Codul unic al tipului de habitat 3220 

G.3. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra tipului de 

habitat este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul 

de Management. 

G.4. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [descriere] 

Țefeleica, Iezerul Mic 

G.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

Medie (M) - viabilitatea pe termen lung a 

habitatului, în locul respectiv, este semnificativ 

afectată 

G.6. Confidențialitate Informații publice 

G.7. Detalii Habitatul este tranzitat de animale (în special  

oi) când se adapă și în drumul lor spre locurile 
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de pășunat. În acest fel este afectată integritatea 

structurală a habitatului prin călcarea 

vegetației, modificarea compoziției chimice a 

solului și diseminarea unor specii de buruieni 

sau specii invazive. 

 

 

4070* Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium 

 

Tabel 81 G: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra tipurilor de habitate 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală A04.01 Pășunatul intensiv 

G.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

G.2. Codul unic al tipului de habitat 4070* 

G.3. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra tipului de 

habitat este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul 

de Management. 

G.4. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [descriere] 

Portăreasa 

G.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

Medie (M) - viabilitatea pe termen lung a 

habitatului, în locul respectiv, este semnificativ 

afectată 

G.6. Confidențialitate Informații publice 

G.7. Detalii Pe Muntele Portăreasa în anumite puncte 

pajiștile de Nardus stricta vin în conctact cu 

tufărișurile edificate de Pinus mugo. 

Suprapășunatul nu permite dezvoltarea 

exemplarelor juvenile de jneapăn și extinderea 

arealului acestui habitat. 

 

4060 Tufărișuri alpine și boreale 
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Tabel 82 G: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra tipurilor de habitate 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală A04.01 Pășunatul intensiv 

G.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

G.2. Codul unic al tipului de habitat 4060 

G.3. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra tipului de 

habitat este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul 

de Management. 

G.4. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [descriere] 

Țefeleica, Portăreasa 

G.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

Scăzută (S) - viabilitatea pe termen lung a 

habitatului, în locul respectiv, nu este 

semnificativ afectată 

G.6. Confidențialitate Informații publice 

G.7. Detalii În zona subalpină a sitului (Portăreasa, 

Țefeleica) se practică un pășunat defectuos care 

creează poteci ce fragmentează habitatul.  

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală H05.01 Gunoiul și deșeurile solide 

G.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

G.2. Codul unic al tipului de habitat 4060 

G.3. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra tipului de 

habitat este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul 

de Management. 

G.4. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [descriere] 

Portăreasa 

G.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de presiunile actuale asupra 

Scăzută (S) - viabilitatea pe termen lung a 

habitatului, în locul respectiv, nu este 
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tipului de habitat semnificativ afectată 

 

G.6. Confidențialitate Informații publice 

G.7. Detalii În arealul habitatului 4060 Tufărișuri alpine și 

boreale pe Portăreasa am observat deșeuri 

lăsate fie de ciobani, de turiștii, de culegători de 

fructe care tranzitează situl de-a lungul 

potecilor create sau în apropierea vetrelor de 

foc, care, uneori, sunt amplasate în vecinătate. 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală K04.05 Daune cauzate de ierbivore (inclusiv 

specii de vânat) 

G.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

G.2. Codul unic al tipului de habitat 4060  

G.3. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra tipului de 

habitat este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul 

de Management. 

G.4. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [descriere] 

Țefeleica, Portăreasa 

G.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

Scăzută (S) - viabilitatea pe termen lung a 

habitatului, în locul respectiv, nu este 

semnificativ afectată 

G.6. Confidențialitate Informații publice 

G.7. Detalii În arealul habitatului 4060 Tufărișuri alpine și 

boreale pe Portăreasa mistreții decopertează 

suprafețe însemnate din pajiștile cu Nardus 

stricta, pătrunzând și în habitatele adiacente de 

tufărișuri. Astfel este afectat gradul de 

închegare al covorului vegetal. 
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Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală F04.02 Colectarea (ciuperci, licheni, fructe de 

pădure etc) 

G.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

G.2. Codul unic al tipului de habitat 4060 

G.3. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra tipului de 

habitat este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul 

de Management. 

G.4. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [descriere] 

Țefeleica, Portăreasa 

G.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

Scăzută (S) - viabilitatea pe termen lung a 

habitatului, în locul respectiv, nu este 

semnificativ afectată 

G.6. Confidențialitate Informații publice 

G.7. Detalii În tot arealului sitului Râul Târgului-Argeșel-

Râușor se desfășoară o intensă activitate de 

recoltare a fructelor de pădure, în special  afin. 

Persoanele care prestează această activitate pot 

crea poteci și fragmenta habitatul, pot depozita 

resturi menajere în arealul habitatului sau chiar 

îl pot distruge prin recoltare necontrolată. 

 

 

6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan si 

alpin 

 

Tabel 83 G: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra tipurilor de habitate 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală A04 Pășunatul 

G.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

G.2. Codul unic al tipului de habitat 6430 
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G.3. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra tipului de 

habitat este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul 

de Management. 

G.4. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [descriere] 

Valea Terciului, Valea Argeșelului, Valea 

Râușoru, Valea Rusca. 

G.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

Scăzută (S) - viabilitatea pe termen lung a 

habitatului, în locul respectiv, nu este 

semnificativ afectată  

G.6. Confidențialitate Informații publice 

G.7. Detalii Habitatul este tranzitat de animale (în special  

oi) în drumul lor spre locurile de pășunat. În 

acest fel este afectată integritatea structurală a 

habitatului prin călcarea vegetației, modificarea 

compoziției chimice a solului și diseminarea 

unor specii de buruieni sau specii invazive. 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală B03 Exploatarea forestieră fără replantare sau 

refacere naturală 

G.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

G.2. Codul unic al tipului de habitat 6430 

G.3. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra tipului de 

habitat este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul 

de Management. 

G.4. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [descriere] 

Valea Terciului, Valea Ursului, Valea 

Argeșelului, Valea Șaului. 

G.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

Scăzută (S) - viabilitatea pe termen lung a 

habitatului, în locul respectiv, nu este 

semnificativ afectată  

G.6. Confidențialitate Informații publice 
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G.7. Detalii Pe Valea Terciului, Valea Argeșelului, Valea 

Ursului, Valea Șaului datorită exploatărilor 

forestiere din amonte sau din proximitatea 

habitatului sunt depuse în zonele ripariene 

resturi de material vegetal rămas după 

exploatare care modifică fizionomia 

fitocenozelor. 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală H05.01 Poluarea solului și deșeurile solide 

G.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

G.2. Codul unic al tipului de habitat 6430  

G.3. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra tipului de 

habitat este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul 

de Management. 

G.4. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [descriere] 

Valea Rusca, Valea Argeșelului. 

G.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

Scăzută (S) - viabilitatea pe termen lung a 

habitatului, în locul respectiv, nu este 

semnificativ afectată  

G.6. Confidențialitate Informații publice 

G.7. Detalii În imediata vecinătate a habitatului au fost 

observate deșeuri rămase în urma exploatărilor 

forestiere din zonă sau prin camparea turiștilor 

(fier beton, gunoi menajer, pneuri distruse, vetre 

de foc). 

 

6230* Pajiști montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase 

 

Tabel 84 G: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra tipurilor de habitate 

Cod Parametru Descriere 
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A1. Presiune actuală A04.01 Pășunatul intensiv 

G.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

G.2. Codul unic al tipului de habitat 6230*  

G.3. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra tipului de 

habitat este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul 

de Management. 

G.4. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [descriere] 

Găinațu Mare, Țefeleica, Tîrîțoasa, Iezerul Mic, 

Portăreasa, Valea Râușoru 

 

G.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

Găinațu Mare, Țefeleica, Tîrîțoasa, Portăreasa, 

Valea Râușoru - Medie (M) - viabilitatea pe 

termen lung a habitatului, în locul respectiv, este 

semnificativ afectată 

Iezerul Mic - Scăzută (S) - viabilitatea pe termen 

lung a habitatului, în locul respectiv, nu este 

semnificativ afectată 

G.6. Confidențialitate Informații publice 

G.7. Detalii În toate punctele în care au fost identificate 

fitocenoze caracteristice habitatului 6230* 

Pajiști de Nardus bogate în specii, pe substraturi 

silicatice din zone montane (și submontane, în 

Europa continentală) s-a desfășurat și se 

desfășoară o activitate pastorală intensă care a 

dus la degradarea structurii floristice, 

favorizarea eroziunii solului și pătrunderea unor 

specii invazive. 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală G01.03.02 Conducerea în afara drumului a 

vehiculelor motorizate 

G.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

G.2. Codul unic al tipului de habitat 6230*  
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G.3. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra tipului de 

habitat este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul 

de Management. 

G.4. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [descriere] 

Portăreasa, Văcărea, Țefeleica 

G.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

Portăreasa - Medie (M) - viabilitatea pe termen 

lung a habitatului, în locul respectiv, este 

semnificativ afectată 

Văcărea, Țefeleica - Scăzută (S) - viabilitatea pe 

termen lung a habitatului, în locul respectiv, nu 

este semnificativ afectată 

G.6. Confidențialitate Informații publice 

G.7. Detalii Cele mai afectate grupări vegetale sunt cele 

situate în imediata vecinătate a traseelor 

turistice, în special  de creastă pe Țefeleica, 

Portăreasa. Tot în aceste zone sunt practicate 

diferite sporturi cu mijloace motorizate 

(motociclete, ATV-uri) fiind create numeroase 

trasee care fragmentează habitatul și 

favorizează eroziunea solului, mai ales pe 

Portăreasa. 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală G01.08 Alte activități sportive și recreative în 

aer liber 

G.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

G.2. Codul unic al tipului de habitat 6230*  

G.3. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra tipului de 

habitat este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul 

de Management. 

G.4. Localizarea impactului cauzat de Țefeleica, Tîrîțoasa, Portăreasa, Văcărea 
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presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [descriere] 

G.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

Scăzută (S) - viabilitatea pe termen lung a 

habitatului, în locul respectiv, nu este 

semnificativ afectată 

G.6. Confidențialitate Informații publice 

G.7. Detalii În zona de creastă (Portăreasa, Tîrîțoasa) turiștii 

nu respectă traseele turistice marcate și creează 

poteci ce fragmentează habitatul. De asemenea., 

au fost observate vetre de foc în perimetrul 

habitatului realizate de turiștii care campează pe 

creastă.   

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală H05.01 Gunoiul și deșeurile solide 

G.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

G.2. Codul unic al tipului de habitat 6230*  

G.3. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra tipului de 

habitat este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul 

de Management. 

G.4. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [descriere] 

Tîrîțoasa, Portăreasa, Văcărea 

G.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

Scăzută (S) - viabilitatea pe termen lung a 

habitatului, în locul respectiv, nu este 

semnificativ afectată 

G.6. Confidențialitate Informații publice 

G.7. Detalii În zona de creastă (Portăreasa, Văcarea, 

Tîrîțoasa) am observat deșeuri lăsate de turiști 

sau chiar de ciobani în apropierea vetrelor de 

foc.   
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Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală I02 Specii native (indigene) problematice 

G.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

G.2. Codul unic al tipului de habitat 6230*  

G.3. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra tipului de 

habitat este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul 

de Management. 

G.4. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [descriere] 

Valea Șaului 

G.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

Scăzută (S) - viabilitatea pe termen lung a 

habitatului, în locul respectiv, nu este 

semnificativ afectată 

G.6. Confidențialitate Informații publice 

G.7. Detalii În zonele situate la altitudini mai mici am 

observat pătrunderea speciei invazive Pteridium 

aquilinum, care, în timp, datorită biologiei 

particulare se extinde rapid, devenind 

dominantă, modificând structura habitatului. 

Este necesară îndepărtarea acesteia prin cosire 

de către proprietarii terenurilor. 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală K01.01 Eroziune  

G.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

G.2. Codul unic al tipului de habitat 6230* 

G.3. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra tipului de 

habitat este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul 

de Management. 

G.4. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [descriere] 

Țîrîtoasa, Văcărea 
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G.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

Tîrîțoasa - Medie (M) - viabilitatea pe termen 

lung a habitatului, în locul respectiv, este 

semnificativ afectată 

Văcărea - Scăzută (S) - viabilitatea pe termen 

lung a habitatului, în locul respectiv, nu este 

semnificativ afectată 

G.6. Confidențialitate Informații publice 

G.7. Detalii Suprapășunatul și folosirea mijloacelor de 

agrement motorizate, în principal, asociate cu 

precipitațiile abundente au favorizat eroziunea 

solului și chiar apariția de ravene pe Văcarea, 

Tîrîțoasa.  

Aceste zone erodate constituie nișe ecologice 

pentru instalarea unor specii străine acestui 

habitat. 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală K04.05 Daune cauzate de ierbivore (inclusiv 

specii de vânat) 

G.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

G.2. Codul unic al tipului de habitat 6230*  

G.3. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra tipului de 

habitat este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul 

de Management. 

G.4. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [descriere] 

Țefeleica, Portăreasa, Văcărea 

G.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

Țefeleica, Portăreasa - Medie (M) - viabilitatea 

pe termen lung a habitatului, în locul respectiv, 

este semnificativ afectată 

Văcărea - Scăzută (S) - viabilitatea pe termen 

lung a habitatului, în locul respectiv, nu este 



424 
 
 

semnificativ afectată 

G.6. Confidențialitate Informații publice 

G.7. Detalii În zona de creastă (Văcarea, Portăreasa, 

Țefeleica) covorul ierbos este degradat prin 

activitatea mistreților, care decopertează 

suprafețe mari, afectând închegarea vegetației.  

 

8110 Grohotișuri silicioase din etajul montan până în cel alpin (Androsacetalia alpinae și 

Galeopsietalia ladani) 

 

Acest tip de habitat nu a fost identificat in teren. Habitatul nu există pe teritoriul ariei protejate. 

 

6150 Pajisti boreale și alpine pe substrate silicatice 

 

Tabel 85 G: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra tipurilor de habitate 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală A04.01 Pășunatul intensiv 

G.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

G.2. Codul unic al tipului de habitat 6150  

G.3. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra tipului de 

habitat este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul 

de Management. 

G.4. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [descriere] 

Văcarea, Portăreasa, Iezerul Mic, în apropiere 

de Crucea Ateneului, Tîrîțoasa, Iezerul Mic 

G.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

Văcarea, Portăreasa - Medie (M) - viabilitatea 

pe termen lung a habitatului, în locul respectiv, 

este semnificativ afectată 

Iezerul Mic, în apropiere de Crucea Ateneului, 

Tîrîțoasa, Iezerul Mic, Văcarea - Scăzută (S) - 

viabilitatea pe termen lung a habitatului, în locul 

respectiv, nu este semnificativ afectată  
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G.6. Confidențialitate Informații publice 

G.7. Detalii Reprezintă una din amenințările principale care 

afectează starea favorabilă de conservare a 

grupărilor vegetale din habitatul 6150 Pajisti 

boreale și alpine pe substrate silicatice din etajul 

subalpin al sitului ROSCI0381 Râul Târgului-

Argeșel-Râușor. Cele mai degradate ca urmare 

a practicării unui pășunat nerațional au fost 

cenozele edificate de Potentilla ternata și 

Festuca airoides unde se remarcă prin 

abundența-dominanță ridicată Nardus stricta Pe 

Văcarea aceste comunități au fost observate în 

apropierea traseului turistic de pe creastă 

intercalate printre cenozele habitatului 6230* 

Pajiști de Nardus bogate în specii, pe substraturi 

silicatice din zone montane (și submontane, în 

Europa continentală). Consecința 

suprapășunatului este modificarea spectrului 

floristic tipic pentru acest habitat, favorizarea 

eroziunii solului și dezvoltării luxuriante a unor 

specii de buruieni. 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală G01.03.02 Conducerea în afara drumului a 

vehiculelor motorizate 

G.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

G.2. Codul unic al tipului de habitat 6150  

G.3. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra tipului de 

habitat este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul 

de Management. 

G.4. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

Portăreasa 
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habitat [descriere] 

G.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

Scăzută (S) - viabilitatea pe termen lung a 

habitatului, în locul respectiv, nu este 

semnificativ afectată 

G.6. Confidențialitate Informații publice 

G.7. Detalii Această presiune se manifestă mai acut pe 

Portăreasa unde sunt numeroase trasee create 

prin folosirea mijloacelor motorizate, cele mai 

afectate fiind tot grupările cu Festuca airoides. 

În multe puncte există porțiuni lipsite de 

vegetație care accentuează eroziunea solului și 

degradarea habitatului. 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală G01.08 Alte activități sportive și recreative în 

aer liber 

G.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

G.2. Codul unic al tipului de habitat 6150  

G.3. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra tipului de 

habitat este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul 

de Management. 

G.4. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [descriere] 

Văcărea, Iezerul Mic, în apropiere de Crucea 

Ateneului, Tîtîțoasa 

G.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

Scăzută (S) - viabilitatea pe termen lung a 

habitatului, în locul respectiv, nu este 

semnificativ afectată 

G.6. Confidențialitate Informații publice 

G.7. Detalii Majoritatea punctelor unde au fost observate 

fitocenozele acestui habitat sunt situate în 

imediata vecinătate a traseelor turistice de pe 

creastă (Portăreasa, Văcarea Tîrîțoasa, Iezerul 
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Mic). În aceste puncte au fost observate vetre de 

foc mai ales în cadrul grupărilor cu Festuca 

airoides. Comunitățile cu Juncus trifidus sunt 

cantonate cu precădere pe bolovănișuri, în 

locuri mai puțin tranzitate de turiști.  

 

 

Cod Parametru Descriere 

A1. Presiune actuală K02.01 Schimbarea compoziției de specii 

(succesiune) 

G.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

G.2. Codul unic al tipului de habitat 6150  

G.3. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [geometrie] 

Harta presiunilor actuale asupra tipului de 

habitat este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul 

de Management. 

G.4. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [descriere] 

Văcărea, Iezerul Mic 

G.5. Intensitatea localizata a impactului cauzat 

de presiunile actuale asupra tipului de 

habitat 

Scăzută (S) 

G.6. Confidențialitate Informații publice 

G.7. Detalii În anumite puncte din Văcarea și Iezerul Mic în 

compoziția floristică, alături de speciile 

edificatoare Juncus trifidus și Oreochloa 

disticha se remarcă prin acoperiri mai mari 

Rhododendron myrtifolium și Bruckenthalia 

spiculifolia sugerând evoluția, în timp, spre 

grupările habitatului 4060 Tufărișuri alpine și 

boreale. 

 

 



428 
 
 

5.4.2. Evaluarea impacturilor cauzate de amenințările viitoare asupra tipurilor de 

habitate 

 

9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 

 

Tabel 86 H: Evaluarea impactului cauzat de amenințările viitoare asupra tipurilor de habitate 

Cod Parametru Descriere 

B.1. Amenințare viitoare B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de 

uscare 

H.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

H.2. Codul unic al tipului de habitat 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum  

H.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra tipului 

de habitat [geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra tipului de 

habitat este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul de 

Management. 

H.4. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra tipului 

de habitat [descriere] 

În toate suprafețele în care se desfășoară exploatări 

forestiere. 

H.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare 

asupra tipului de habitat 

Scăzută (S) 

H.6. Confidențialitate Informații publice 

H.7. Detalii Lemnul mort este în general îndepărtat din pădure 

cu ocazia exploatărilor forestiere, inclusiv arborii 

bolnavi, rupți așa numitele produse de igienă și 

respectiv accidentale. 

 

Cod Parametru Descriere 

B.1. Amenințare viitoare B03 Exploatare forestieră fără refacere sau 

replantare artificială 

H.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

H.2. Codul unic al tipului de habitat 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum  

H.3. Localizarea impactului cauzat de Harta amenințărilor viitoare asupra tipului de 
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presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [geometrie] 

habitat este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul de 

Management. 

H.4. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [descriere] 

În suprafețele în care pot avea loc tăieri ilegale în 

special zone în proprietatea persoanelor fizice. 

H.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenintarile actuale 

asupra tipului de habitat 

Medie (M) 

H.6. Confidențialitate Informații publice 

H.7. Detalii Mai există suprafețe de pădure pentru care nu există 

contracte de pază încheiate. 

 

Cod Parametru Descriere 

B.1. Amenințare viitoare B02.01.01 replantarea pădurii (arbori nativi) 

H.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

H.2. Codul unic al tipului de habitat 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum  

H.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare  asupra tipului 

de habitat [geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra tipului de 

habitat este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul de 

Management. 

H.4. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra tipului 

de habitat [descriere] 

În toate zonele în care se efectuează plantații cu 

specii native în situl Natura 2000 ROSCI0381 Râul 

Târgului Argeșel Râușor. 

H.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare 

asupra tipului de habitat 

Scăzută (S) 

H.6. Confidențialitate Informații publice 

H.7. Detalii În toate zonele în care se efectuează tăieri rase sau 

tăieri de regenerare se plantează încă molid  

indiferent care a fost compozitia pădurii inițiale dar 

prin planul de management se interzice acest lucru. 

Prin implementarea planului va scade incidenta 

acestei probleme 
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Cod Parametru Descriere 

B.1. Amenințare viitoare D01.02 Drumuri 

H.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

H.2. Codul unic al tipului de habitat 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum  

H.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra tipului 

de habitat [geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra tipului de 

habitat este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul de 

Management. 

H.4. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare  asupra tipului 

de habitat [descriere] 

Zone unde se vor efectua tăieri. 

H.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

Scăzută (S) 

H.6. Confidențialitate Informații publice 

H.7. Detalii Construcția de drumuri de scos apropiat inclusiv pe 

suprafețe unde panta terenului este mai mare de 25 

de grade și acestea nu sunt permise conform 

reglementărilor silvice (harta exploatări forestiere 

în sit). Prin implementarea planului de management 

incidența acestor activități de construcții drumuri 

colectare va scade 

 

Cod Parametru Descriere 

B.1. Amenințare viitoare B07 Alte activități silvice decât cele listate în 

modelul SINCRON 

H.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

H.2. Codul unic al tipului de habitat 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum  

H.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare  asupra tipului 

de habitat [geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra tipului de 

habitat este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul de 

Management. 

H.4. Localizarea impactului cauzat de În toate suprafețele în care se vor desfășura 
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amenințările viitoare  asupra tipului 

de habitat [descriere] 

exploatări forestiere. 

H.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare 

asupra tipului de habitat 

Ridicată (R) 

H.6. Confidențialitate Informații publice 

H.7. Detalii Se realizează căi de colectare a lemnului în toate 

suprafețele în care se efectuează exploatări 

forestiere 

 

Cod Parametru Descriere 

B.1. Amenințare viitoare F04.02 colectarea (ciuperci, licheni, fructe de 

pădure etc) 

H.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

H.2. Codul unic al tipului de habitat 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum  

 

H.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra tipului 

de habitat [geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra tipului de 

habitat este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul de 

Management. 

H.4. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare  asupra tipului 

de habitat [descriere] 

În toate arboretele care fac parte din habitatul 9110. 

H.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare  

asupra tipului de habitat 

Scăzută (S) 

H.6. Confidențialitate Informații publice 

H.7. Detalii Colectarea ciupercilor se face în mod intensiv 

haotic dar are un efect redus asupra habitatului în 

sine provocând dezechilibre la nivel „micro” în 

relația plante- descompunători, compoziție sol etc 

 

Cod Parametru Descriere 
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B.1. Amenințare viitoare A04.01.01, A04.01.02 pășunatul extensiv al vacilor 

și respectiv al oilor 

H.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

H.2. Codul unic al tipului de habitat 9110 

 

H.3. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra tipului de 

habitat este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul de 

Management. 

H.4. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra tipului 

de habitat [descriere] 

În zone limitrofe comunei Rucăr, la limită golului 

alpin. 

H.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare 

asupra tipului de habitat 

Scăzută (S) 

H.6. Confidențialitate Informații publice 

H.7. Detalii Afectează în special  dacă se practică în zone în care 

au avut loc tăieri, prin distrugerea regenerării 

naturale 

 

Cod Parametru Descriere 

B.1. Amenințare viitoare G01.03 vehicule cu motor 

H.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

H.2. Codul unic al tipului de habitat 9110 

 

H.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare  asupra tipului 

de habitat [geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra tipului de 

habitat este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul de 

Management. 

H.4. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare  asupra tipului 

de habitat [descriere] 

Pe drumuri și căi de colectare lemn, poteci. 

H.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare 

Scăzută (S) 
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asupra tipului de habitat 

H.6. Confidențialitate Informații publice 

H.7. Detalii Circulația în afara drumurilor și cu ATV-uri 

accelerază degradarea eroziunea căilor de acces și 

provoacă tasarea solului pe căile nou realizate 

 

91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae 

Salicion albae) 

 

Tabel 87 H: Evaluarea impactului cauzat de amenințările viitoare asupra tipurilor de habitate 

Cod Parametru Descriere 

B.1. Amenințare viitoare B02.01.01. Replantarea pădurii arbori nativi  

H.1. Clasificarea tipului de habitat Habitat de importanță comunitară prioritar 

H.2. Codul unic al tipului de habitat 91E0* 

H.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra tipului 

de habitat [geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra tipului de 

habitat este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul de 

Management. 

H.4. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra tipului 

de habitat [descriere] 

Valea Dâmboviței, Bazinul Râușorului Portăreasa, 

Voina 

H.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare 

asupra tipului de habitat 

Ridicată (R) 

H.6. Confidențialitate Informații publice 

H.7. Detalii Până când monoculturile de molid de pe versanții 

galeriilor de anini vor continua să existe molidul se 

va regenera natural în continuare în albia majoră a 

pâraielor. Molizii existenți în galeriile de anini vor 

continua să se dezvolte și să reducă cantitatea de 

lumină necesară galeriilor de anini. De asemenenea, 

molizii existenți în habitatul cu anini va continua să 

se regenereze și se va produce excluderea treptată a 
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aninilor. 

 

Cod Parametru Descriere 

B.1. Amenințare viitoare A04.02.05 Pășunatul neintensiv în amestec de 

animale  

H.1. Clasificarea tipului de habitat Habitat de importanță comunitară prioritar 

H.2. Codul unic al tipului de habitat 91E0* 

H.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra tipului 

de habitat [geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra tipului de 

habitat este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul de 

Management. 

H.4. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra tipului 

de habitat [descriere] 

Sunt afectate mai mult văile principale unde există 

spații de pășunat longitudinale pe văi în vecinătatea 

localităților, în special pe Valea Dâmboviței și pe 

cursul Râului Târgului. 

H.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare 

asupra tipului de habitat 

Ridicată (R) 

H.6. Confidențialitate Informații publice 

H.7. Detalii Pășunatul în suprafețele cu anini are ca efect 

bătătorirea excesivă a solurilor, dispariția 

regenerării naturale de anini și îngreunează mult 

regenerarea naturală a acestui tip de habitat 

 

Cod Parametru Descriere 

B.1. Amenințare viitoare B07 Alte activități silvice decât cele listate în 

modelul SINCRON 

H.1. Clasificarea tipului de habitat Habitat de importanță comunitară prioritar 

H.2. Codul unic al tipului de habitat 91E0* 

H.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra tipului 

de habitat [geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra tipului de 

habitat este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul de 

Management. 

H.4. Localizarea impactului cauzat de Pe întreaga suprafață a habitatului. 
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amenințările viitoare asupra tipului 

de habitat [descriere] 

H.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare 

asupra tipului de habitat 

Medie (M) 

H.6. Confidențialitate Informații publice 

H.7. Detalii Lucrările de exploatări forestiere pe versanți 

învecinați cu manipularea și depozitarea 

materialului lemnos limitrof drumurilor forestiere 

în habitatul 91E0 

 

91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) 

 

Tabelul 88 H: Evaluarea impactului cauzat de amenințările viitoare asupra tipurilor de habitate 

Cod Parametru Descriere 

B.1. Amenințare viitoare B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de 

uscare 

H.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

H.2. Codul unic al tipului de habitat 91V0 

H.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra tipului de 

habitat [geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra tipului de 

habitat este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul de 

Management. 

H.4. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra tipului de 

habitat [descriere] 

În toate suprafețele în care se desfășoară exploatări 

forestiere. 

H.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare asupra 

tipului de habitat 

Scăzută (S) 

H.6. Confidențialitate Informații publice 

H.7. Detalii Lemnul mort este în general îndepărtat din pădure 

cu ocazia exploatărilor forestiere, inclusiv arborii 

bolnavi, rupți așa numitele produse de igienă și 
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respectiv accidentale 

 

Cod Parametru Descriere 

B.1. Presiune actuală B03 Exploatare forestieră fără refacere sau 

replantare artificială 

H.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

H.2. Codul unic al tipului de habitat 91V0 

H.3. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra tipului de 

habitat este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul de 

Management. 

H.4. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [descriere] 

În suprafețele în care au loc tăieri ilegale în special  

zone în proprietatea persoanelor fizice. 

H.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenintarile actuale asupra 

tipului de habitat 

Scăzută (S) 

H.6. Confidențialitate Informații publice 

H.7. Detalii Mai există suprafețe de pădure pentru care nu 

există contracte de pază încheiate. 

 

Cod Parametru Descriere 

B.1. Amenințare viitoare B02.01.01 replantarea pădurii (arbori nativi) 

H.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

H.2. Codul unic al tipului de habitat 91V0 

H.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare  asupra tipului 

de habitat [geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra tipului de 

habitat este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul de 

Management. 

H.4. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra tipului de 

habitat [descriere] 

În toate zonele în care se efectuează plantații cu 

specii native în situl Natura 2000 ROSCI0381 Râul 

Târgului Argeșel Râușor. 

H.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare asupra 

Scăzută (S) 
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tipului de habitat 

H.6. Confidențialitate Informații publice 

H.7. Detalii În toate zonele în care se efectuează tăieri rase sau 

tăieri de regenerare se plantează încă molid  

indiferent care a fost compozitia pădurii inițiale. 

 

Cod Parametru Descriere 

B.1. Amenințările viitoare D01.02 Drumuri 

H.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

H.2. Codul unic al tipului de habitat 91V0 

H.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra tipului de 

habitat [geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra tipului de 

habitat este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul de 

Management. 

H.4. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare  asupra tipului 

de habitat [descriere] 

Zone unde se vor efectua tăieri. 

H.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de presiunile actuale asupra 

tipului de habitat 

Scăzută (S) 

H.6. Confidențialitate Informații publice 

H.7. Detalii Construcția de drumuri de scos apropiat inclusiv 

pe suprafețe unde panta terenului este mai mare de 

25 de grade și acestea nu sunt permise conform 

reglementărilor silvice (harta exploatări forestiere 

în sit) 

 

Cod Parametru Descriere 

B.1. Amenințare viitoare B07 Alte activități silvice decât cele listate în 

modelul SINCRON 

H.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

H.2. Codul unic al tipului de habitat 91V0 

H.3. Localizarea impactului cauzat de Harta amenințărilor viitoare asupra tipului de 
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amenințările viitoare  asupra tipului 

de habitat [geometrie] 

habitat este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul de 

Management. 

H.4. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare  asupra tipului 

de habitat [descriere] 

În toate suprafețele în care se vor desfășura 

exploatări forestiere. 

H.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare asupra 

tipului de habitat 

Ridicată (R) 

H.6. Confidențialitate Informații publice 

H.7. Detalii Se realizează căi de colectare a lemnului în toate 

suprafețele în care se efectuează exploatări 

forestiere 

 

Cod Parametru Descriere 

B.1. Amenințare viitoare F04.02 colectarea (ciuperci, licheni, fructe de 

pădure etc) 

H.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

H.2. Codul unic al tipului de habitat 91V0 

H.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra tipului de 

habitat [geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra tipului de 

habitat este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul de 

Management. 

H.4. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare  asupra tipului 

de habitat [descriere] 

În toate arboretele care fac parte din habitatul 

91V0. 

H.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare  

asupra tipului de habitat 

Scăzută (S) 

H.6. Confidențialitate Informații publice 

H.7. Detalii Colectarea ciupercilor se face în mod intensiv 

haotic dar are un efect redus asupra habitatului în 

sine provocând dezechilibre la nivel „micro” ]n 

relația plante- descompunători, compoziție sol etc 



439 
 
 

 

Cod Parametru Descriere 

B.1. Amenințare viitoare A04.01.01, A04.01.02 pășunatul extensiv al 

vacilor și respectiv al oilor 

H.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

H.2. Codul unic al tipului de habitat 91V0 

H.3. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra tipului de 

habitat este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul de 

Management. 

H.4. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra tipului de 

habitat [descriere] 

În zonele limitrofe comunei Rucăr. 

H.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare asupra 

tipului de habitat 

Scăzută (S) 

H.6. Confidențialitate Informații publice 

H.7. Detalii Afectează în special  dacă se practică în zone în 

care au avut loc tăieri, prin distrugerea regenerării 

naturale 

 

Cod Parametru Descriere 

B.1. Amenințare viitoare G01.03 vehicule cu motor 

H.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

H.2. Codul unic al tipului de habitat 91V0 

H.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare  asupra tipului 

de habitat [geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra tipului de 

habitat este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul de 

Management. 

H.4. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare  asupra tipului 

de habitat [descriere] 

Pe drumuri și căi de colectare lemn, poteci. 

H.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare asupra 

Scăzută (S) 
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tipului de habitat 

H.6. Confidențialitate Informații publice 

H.7. Detalii Circulația În afara drumurilor și cu ATV-uri 

accelerază degradarea eroziunea căilor de acces și 

provoacă tasarea solului pe căile nou realizate 

 

9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea) 

  

Tabel 89 H: Evaluarea impactului cauzat de amenințările viitoare asupra tipurilor de habitate 

Cod Parametru Descriere 

B.1. Amenințare viitoare B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de 

uscare 

H.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

H.2. Codul unic al tipului de habitat 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea 

montană (Vaccinio-Piceetea) 

H.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra tipului de 

habitat [geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra tipului de 

habitat este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul de 

Management. 

H.4. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra tipului de 

habitat [descriere] 

În toate suprafețele în care se desfășoară exploatări 

forestiere. 

H.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare asupra 

tipului de habitat 

Scăzută (S) 

H.6. Confidențialitate Informații publice 

H.7. Detalii Lemnul mort este în general îndepărtat din pădure 

cu ocazia exploatărilor forestiere, inclusiv arborii 

bolnavi, rupți așa numitele produse de igienă și 

respectiv accidentale 

 

Cod Parametru Descriere 

B.1. Presiune actuală B03 Exploatare forestieră fără refacere sau 
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replantare artificială 

H.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

H.2. Codul unic al tipului de habitat 9410  

H.3. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra tipului de 

habitat este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul de 

Management. 

H.4. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [descriere] 

În suprafețele în care au loc tăieri ilegale în special  

zone în proprietatea persoanelor fizice. 

H.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenintarile actuale asupra 

tipului de habitat 

Scăzută (S) 

H.6. Confidențialitate Informații publice 

H.7. Detalii Mai există suprafețe de pădure pentru care nu 

există contracte de pază încheiate 

 

Cod Parametru Descriere 

B.1. Amenințare viitoare B07 Alte activități silvice decât cele listate în 

modelul SINCRON 

H.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

H.2. Codul unic al tipului de habitat 9410  

H.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare  asupra tipului 

de habitat [geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra tipului de 

habitat este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul de 

Management. 

H.4. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare  asupra tipului 

de habitat [descriere] 

În toate suprafețele în care se vor desfășura 

exploatări forestiere. 

H.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare asupra 

tipului de habitat 

Ridicată (R) 

H.6. Confidențialitate Informații publice 

H.7. Detalii Se realizează căi de colectare a lemnului în toate 
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suprafețele în care se efectuează exploatări 

forestiere 

 

Cod Parametru Descriere 

B.1. Amenințare viitoare F04.02 colectarea (ciuperci, licheni, fructe de 

pădure etc) 

H.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

H.2. Codul unic al tipului de habitat 9410  

H.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra tipului de 

habitat [geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra tipului de 

habitat este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul de 

Management. 

H.4. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare  asupra tipului 

de habitat [descriere] 

În toate arboretele care fac parte din habitatul 9410. 

H.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare  

asupra tipului de habitat 

Scăzută (S) 

H.6. Confidențialitate Informații publice 

H.7. Detalii Colectarea ciupercilor se face în mod intensiv 

haotic dar are un efect redus asupra habitatului în 

sine provocând dezechilibre la nivel „micro” ]n 

relația plante- descompunători, compoziție sol etc 

 

Cod Parametru Descriere 

B.1. Amenințare viitoare A04.01.01, A04.01.02 pășunatul extensiv al vacilor 

și respectiv al oilor 

H.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

H.2. Codul unic al tipului de habitat 9410  

H.3. Localizarea impactului cauzat de 

presiunile actuale asupra tipului de 

habitat [geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra tipului de 

habitat este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul de 

Management. 

H.4. Localizarea impactului cauzat de În zone limitrofe comunei Rucăr, la limita golului 
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amenințările viitoare asupra tipului 

de habitat [descriere] 

alpin. 

H.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare 

asupra tipului de habitat 

Scăzută (S) 

H.6. Confidențialitate Informații publice 

H.7. Detalii Afectează în special  dacă se practică în zone în care 

au avut loc tăieri, prin distrugerea regenerării 

naturale 

 

Cod Parametru Descriere 

B.1. Amenințare viitoare G01.03 vehicule cu motor 

H.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

H.2. Codul unic al tipului de habitat 9410  

H.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare  asupra tipului 

de habitat [geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra tipului de 

habitat este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul de 

Management. 

H.4. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare  asupra tipului 

de habitat [descriere] 

Pe drumuri și căi de colectare lemn, poteci. 

H.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare 

asupra tipului de habitat 

Scăzută (S) 

H.6. Confidențialitate Informații publice 

H.7. Detalii Circulația în afara drumurilor și cu ATV-uri 

accelerază degradarea eroziunea căilor de acces și 

provoacă tasarea solului pe căile nou realizate 

 

3220 Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane 

 

Tabel 90  H: Evaluarea impactului cauzat de amenințările viitoare asupra tipurilor de habitate 

Cod Parametru Descriere 
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B.1. Amenințare viitoare A04 Pășunatul 

H.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

H.2. Codul unic al tipului de habitat 3220 

H.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare  asupra tipului de 

habitat [geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra tipului de 

habitat este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul 

de Management. 

H.4. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare  asupra tipului de 

habitat [descriere] 

Țefeleica, Iezerul Mic 

H.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare asupra 

tipului de habitat 

Medie (M) - viabilitatea pe termen lung a 

habitatului, în locul respectiv, este semnificativ 

afectată 

H.6. Confidențialitate Informații publice 

H.7. Detalii Habitatul se află într-o zonă de tranzit pentru 

animale (în special  oi) când se adapă și în 

drumul lor spre locurile de pășunat. Poate fi 

afectată integritatea structurală a habitatului 

prin călcarea vegetației, modificarea 

compoziției chimice a solului și diseminarea 

unor specii de buruieni sau specii invazive. 

 

4070* Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium 

 

Tabel 91 H: Evaluarea impactului cauzat de amenințările viitoare asupra tipurilor de habitate 

Cod Parametru Descriere 

B.1. Amenințare viitoare J01.01 Incendii 

H.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

H.2. Codul unic al tipului de habitat 4070*  

H.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra tipului 

de habitat [geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra tipului de 

habitat este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul de 

Management. 

H.4. Localizarea impactului cauzat de Portăreasa 
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amenințările viitoare asupra tipului 

de habitat [descriere] 

H.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare 

asupra tipului de habitat 

Medie (M) - viabilitatea pe termen lung a 

habitatului, în locul respectiv, este semnificativ 

afectată 

H.6. Confidențialitate Informații publice 

H.7. Detalii Jnepenișurile pot fi incendiate voit de către ciobani 

pentru mărirea suprafețelor de pășunat. 

 

Cod Parametru Descriere 

B.1. Amenințare viitoare F04.02.01 Adunare manuală  

H.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

H.2. Codul unic al tipului de habitat 4070*  

H.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra tipului 

de habitat [geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra tipului de habitat 

este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul de 

Management. 

H.4. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra tipului 

de habitat [descriere] 

Portăreasa, Iezerul Mic 

H.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare 

asupra tipului de habitat 

Scăzută (S) - viabilitatea pe termen lung a 

habitatului, în locul respectiv, nu este semnificativ 

afectată 

H.6. Confidențialitate Informații publice 

H.7. Detalii Mugurii de jneapăn pot fi utilizați în scopuri 

medicinale pentru tratarea inflamațiilor, infecțiilor 

căilor respiratorii, în anemii. De regulă, se recoltează 

mugurii din vârful ramurilor. Tăindu-se acești lujeri 

din vârf, se suprimă suportul vieții arbustului, 

ajungându-se la un dezechilibru fiziologic acut, care, 

în condițiile climatului alpin, conduce destul de 

repede la uscare. 
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Cod Parametru Descriere 

B.1. Amenințare viitoare K03.03 Introducere a unor boli (patogeni 

microbieni) 

H.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

H.2. Codul unic al tipului de habitat 4070*  

H.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra tipului 

de habitat [geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra tipului de habitat 

este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul de 

Management. 

H.4. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra tipului 

de habitat [descriere] 

Portăreasa 

H.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare 

asupra tipului de habitat 

Scăzută (S) - viabilitatea pe termen lung a 

habitatului, în locul respectiv, nu este semnificativ 

afectată 

H.6. Confidențialitate Informații publice 

H.7. Detalii Dacă vor fi plantați puieți de Pinus mugo în vederea 

refacerii habitatului, trebuie verificată proveniența 

lor, pentru a nu produce răspândirea unor boli și 

dăunători. Este posibil ca specii de insecte și ciuperci 

ce invadează pepinierele să ajungă, prin materialul 

săditor, la jnepeniș sau să se răspândească în mod 

natural, producând atacuri. 

 

Cod Parametru Descriere 

B.1. Amenințare viitoare G01.08 Alte activități sportive și recreative în 

aer liber 

H.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

H.2. Codul unic al tipului de habitat 4070*  

H.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra tipului de 

habitat [geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra tipului de 

habitat este inclusă în Anexa nr. 3.21. la 

Planul de Management. 

H.4. Localizarea impactului cauzat de Portăreasa 
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amenințările viitoare asupra tipului de 

habitat [descriere] 

H.5. Intensitatea localizata a impactului cauzat 

de amenințările viitoare asupra tipului de 

habitat 

Scăzută (S) - viabilitatea pe termen lung a 

habitatului, în locul respectiv, nu este 

semnificativ afectată 

H.6. Confidențialitate Informații publice 

H.7. Detalii Turiștii pot afecta habitatul. 

 

4060 Tufărișuri alpine și boreale 

 

Tabel 92 H: Evaluarea impactului cauzat de amenințările viitoare asupra tipurilor de habitate 

Cod Parametru Descriere 

B.1. Amenințare viitoare M02.01 Înlocuirea și deteriorarea habitatului 

H.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

H.2. Codul unic al tipului de habitat 4060  

H.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra tipului 

de habitat [geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra tipului de habitat 

este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul de 

Management. 

H.4. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra tipului 

de habitat [descriere] 

Țefeleica, Portăreasa 

H.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare 

asupra tipului de habitat 

Medie (M) - viabilitatea pe termen lung a 

habitatului, în locul respectiv, este semnificativ 

afectată 

H.6. Confidențialitate Informații publice 

H.7. Detalii Schimbările climatice pot determina migrarea pe 

altitudine a pădurii de molid, care poate înlocui, 

treptat, habitatele de tufărișuri. 

 

6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan si 

alpin 
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Tabel 93 H: Evaluarea impactului cauzat de amenințările viitoare asupra tipurilor de habitate 

Cod Parametru Descriere 

B.1. Amenințare viitoare C01.01 Extragere de nisip și pietriș 

H.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

H.2. Codul unic al tipului de habitat 6430 

H.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra tipului 

de habitat [geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra tipului de 

habitat este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul de 

Management. 

H.4. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra tipului 

de habitat [descriere] 

Valea Ursului, Valea Argeșelului 

H.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare 

asupra tipului de habitat 

Medie (M) - viabilitatea pe termen lung a 

habitatului, în locul respectiv, este semnificativ 

afectată 

H.6. Confidențialitate Informații publice 

H.7. Detalii Ținând cont de faptul că substratul fitocenozelor cu 

Telekia speciosa și Petasites hybridus, care au cea 

mai mare extindere în sit, este reprezentat de pietriș 

și nisip se recomandă evitarea desfășurării unei 

astfel de activități, care ar vulnerabiliza habitatul. 

 

Cod Parametru Descriere 

B.1. Amenințare viitoare D01.01 Poteci, trasee, trasee pentru ciclism 

H.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

H.2. Codul unic al tipului de habitat 6430 

H.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra tipului 

de habitat [geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra tipului de habitat 

este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul de 

Management. 

H.4. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra tipului 

de habitat [descriere]  

Valea Terciului, Valea Rusca, Valea Râușoru, Valea 

Ursului, Valea Argeșelului, Valea Cascoe, Valea 

Șaului, Valea Dâmboviței spre barajul Pecineagu. 

H.5. Intensitatea localizata a impactului Medie (M) - viabilitatea pe termen lung a 
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cauzat de amenințările viitoare 

asupra tipului de habitat 

habitatului, în locul respectiv, este semnificativ 

afectată 

H.6. Confidențialitate Informații publice 

H.7. Detalii Extinderea rețelei de drumuri prin intensificarea 

activităților turistice, a celor de exploatare a pădurii 

afectează vegetația ripariană prin fragmentarea 

habitatului, poluarea, favorizarea tranzitului 

animalelor, turiștilor.  

 

Cod Parametru Descriere 

B.1. Amenințare viitoare I01 Specii invazive non-native (alogene) 

H.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

H.2. Codul unic al tipului de habitat 6430 

H.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra tipului 

de habitat [geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra tipului de habitat 

este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul de 

Management. 

H.4. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra tipului 

de habitat [descriere] 

Valea Șaului, Valea Râușoru 

H.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare 

asupra tipului de habitat 

Scăzută (S) - viabilitatea pe termen lung a 

habitatului, în locul respectiv, nu este semnificativ 

afectată 

H.6. Confidențialitate Informații publice 

H.7. Detalii Dacă nu sunt respectate măsurile de management 

recomandate există posibilitatea degradării 

structurale a habitatului prin afirmarea unor specii 

specii invazive cum ar fi Erigeron annuus care deja 

a fost observată pe Valea Șaului și Valea Râușoru. 

De asemenea. pe Valea Râușoru de-a lungul pârâului 

au fost observate exemplare de Reynoutria japonicA 

Dacă nu va fi eliminată, în timp își va extinde arealul, 

va invada habitatele umede și va fi greu de eradicat. 
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Cod Parametru Descriere 

B.1. Amenințare viitoare J02. Schimbări provocate de oameni în sistemele 

hidraulice 

H.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

H.2. Codul unic al tipului de habitat 6430 

H.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra 

tipului de habitat [geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra tipului de habitat 

este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul de 

Management. 

H.4. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra 

tipului de habitat [descriere] 

Valea Terciului, Valea Rusca, Valea Râușoru, Valea 

Ursului, Valea Argeșelului, Valea Cascoe, Valea 

Șaului, Valea Dâmboviței spre barajul Pecineagu. 

H.5. Intensitatea localizata a 

impactului cauzat de amenințările 

viitoare asupra tipului de habitat 

Medie (M) - viabilitatea pe termen lung a habitatului, 

în locul respectiv, este semnificativ afectată 

H.6. Confidențialitate Informații publice 

H.7. Detalii Pe toate văile din cadrul sitului unde a fost identificat 

acest habitat există posibilitatea efectuării unor 

lucrări de regularizare a cursurilor de apă sau de 

captare a apei. 

 

6230* Pajiști montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase 

 

Tabel 94 H: Evaluarea impactului cauzat de amenințările viitoare asupra tipurilor de habitate 

Cod Parametru Descriere 

B.1. Amenințare viitoare A04.03 Abandonarea sistemelor pastorale, lipsa 

pășunatului 

H.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

H.2. Codul unic al tipului de habitat 6230*  

H.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra tipului 

de habitat [geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra tipului de habitat 

este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul de 

Management. 
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H.4. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra tipului 

de habitat [descriere] 

Găinațu Mare, Țefeleica, Văcarea, Tîrîțoasa, Iezerul 

Mic, Portăreasa, Valea Râușoru 

H.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare 

asupra tipului de habitat 

Medie (M) - viabilitatea pe termen lung a habitatului, 

în locul respectiv, este semnificativ afectată 

H.6. Confidențialitate Informații publice 

H.7. Detalii Absența activităților pastorale favorizează instalarea 

ierburilor de talie mare și a arbuștilor (Vaccinium 

myrtillus, V. vitis-idaea, Juniperus communis ssp. 

alpina, Rhododendron myrtifolium). În absența unor 

lucrări de management adecvate se poate extinde 

limita superioară a pădurii în defavoarea habitatului 

6230* Pajiști de Nardus bogate în specii, pe 

substraturi silicatice din zone montane (și 

submontane, în Europa continentală), dar și 

instalarea cenozelor caracteristice habitatului 4060 

Tufărișuri alpine și boreale. 

 

Cod Parametru Descriere 

B.1. Amenințare viitoare M01 Schimbarea condițiilor abiotice  

H.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

H.2. Codul unic al tipului de habitat 6230*  

H.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra tipului 

de habitat [geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra tipului de 

habitat este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul de 

Management. 

H.4. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra tipului 

de habitat [descriere] 

Valea Șaului, Găinațu Mare, Țefeleica, Văcarea, 

Tîrîțoasa, Iezerul Mic, Portăreasa, Valea Râușoru. 

H.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare 

asupra tipului de habitat 

Scăzută (S) - viabilitatea pe termen lung a 

habitatului, în locul respectiv, nu este semnificativ 

afectată 
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H.6. Confidențialitate Informații publice 

H.7. Detalii Condiția optimă pentru existența pășunilor cu 

Nardus stricta este troficitatea redusă a substratului. 

Prin urmare, se crede că schimbările climatice nu ar 

trebui să determine distrugerea totală a habitatului. 

Toate acestea pot duce la schimbări substanțiale în 

compoziția floristică a diferitelor subtipuri. 

Subtipurile de tranziție de la pajiștile umede și cele 

care apar în zonele montane de mare altitudine, în 

special  chionofile sunt probabil cele mai 

vulnerabile. 

 

8110 Grohotișuri silicioase din etajul montan până în cel alpin (Androsacetalia alpinae și 

Galeopsietalia ladani) 

 

Acest tip de habitat nu a fost identificat in teren. Habitatul nu există pe teritoriul ariei protejate. 

 

6150 Pajisti boreale și alpine pe substrate silicatice 

 

Tabel 95 H: Evaluarea impactului cauzat de amenințările viitoare asupra tipurilor de habitate 

Cod Parametru Descriere 

B.1. Amenințare viitoare H05.01 Gunoiul și deșeurile solide 

H.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

H.2. Codul unic al tipului de habitat 6150 Pajisti boreale și alpine pe substrate silicatice 

H.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra tipului 

de habitat [geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra tipului de habitat 

este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul de 

Management. 

H.4. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra tipului 

de habitat [descriere] 

În apropiere de Crucea Ateneului, Văcarea, 

Tîrîțoasa, Iezerul Mic. 

H.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare 

Scăzută (S) - viabilitatea pe termen lung a 

habitatului, în locul respectiv, nu este semnificativ 
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asupra tipului de habitat afectată 

H.6. Confidențialitate Informații publice 

H.7. Detalii În zona de creastă (Portăreasa, Văcarea, Tîrîțoasa, 

Iezerul Mic) mai ales cenozele cu Festuca airoides 

sunt situate în proximitatea traseului turistic, putând 

fi afectate prin camparea turiștilor, depozitarea 

gunoaielor, instalarea vetrelor de foc.   

 

Cod Parametru Descriere 

B.1. Amenințare viitoare K01.01 Eroziune 

H.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

H.2. Codul unic al tipului de habitat 6150 Pajisti boreale și alpine pe substrate silicatice 

H.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra tipului 

de habitat [geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra tipului de habitat 

este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul de 

Management. 

H.4. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra tipului 

de habitat [descriere] 

Portăreasa 

H.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare 

asupra tipului de habitat 

Medie (M) - viabilitatea pe termen lung a habitatului, 

în locul respectiv, este semnificativ afectată 

H.6. Confidențialitate Informații publice 

H.7. Detalii Suprapășunatul și utilizarea excesivă a mijloacelor 

motorizate (motociclete, ATV-uri) pot determina 

distrugerea covorului vegetal și favorizarea eroziunii 

solului, cu precădere pe Portăreasa unde sunt 

numeroase trasee formate datorită utilizării ATV-

urilor. 

 

Cod Parametru Descriere 

B.1. Amenințare viitoare A04.03 Abandonarea sistemelor pastorale, lipsa 

pășunatului 
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H.1. Clasificarea tipului de habitat Tip de habitat de importanță comunitară 

H.2. Codul unic al tipului de habitat 6150 Pajisti boreale și alpine pe substrate silicatice 

H.3. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra tipului 

de habitat [geometrie] 

Harta amenințărilor viitoare asupra tipului de habitat 

este inclusă în Anexa nr. 3.21. la Planul de 

Management. 

H.4. Localizarea impactului cauzat de 

amenințările viitoare asupra tipului 

de habitat [descriere] 

Portăreasa, în apropiere de Crucea Ateneului, 

Văcarea, Tîrîțoasa, Iezerul Mic. 

H.5. Intensitatea localizata a impactului 

cauzat de amenințările viitoare 

asupra tipului de habitat 

Medie (M) - viabilitatea pe termen lung a habitatului, 

în locul respectiv, este semnificativ afectată 

H.6. Confidențialitate Informații publice 

H.7. Detalii Absența activităților pastorale favorizează instalarea 

ierburilor de talie mare și a arbuștilor (Vaccinium 

myrtillus, V. vitis-idaea, Juniperus communis ssp. 

alpina, Rhododendron myrtifolium). În absența unor 

lucrări de management adecvate se pot instala 

cenozele caracteristice habitatului 4060 Tufărișuri 

alpine și boreale. 

 

 

6. EVALUAREA STĂRII DE CONSERVARE A SPECIILOR ȘI TIPURILOR DE 

HABITATE 

 

6.1. Evaluarea stării de conservare a fiecărei specii de interes conservativ 

 

Evaluarea stării de conservare a fiecărei specii de interes comunitar s-a realizat pentru speciile 

Formularul Standard al sitului Natura 2000 pe baza observațiilor realizate în teren, în cadrul 

proiectului POIM. 

Evaluarea stării globale de conservare a fiecărei specii s-a realizat pe baza evaluării stării de 

conservare a speciei din punct de vedere al: populației speciei, habitatului speciei și perspectivelor 

speciei în viitor. 
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Evaluarea s-a realizat pentru următoarele specii: 

a) specii de mamifere: urs - Ursus arctos, lup - Canis lupus, râs - Lynx lynx; 

b) specii de amfibieni: buhaiul de baltă cu burtă galbenă - Bombina variegata, tritonul 

carpatic - Triturus montandoni; 

c) specii de pești: zglăvoaca - Cottus gobio; 

c) specii de nevertebrte: carabul amfibiu - Carabus variolosus, croitorul alpin - Rosalia 

alpina. 

Evaluarea stării globale de conservare a fiecărei specii s-a realizat pe baza evaluării stării de 

conservare a speciei din punct de vedere al: 

• populației speciei; 

• habitatului speciei; 

• perspectivelor speciei în viitor. 

 

6.1.1. Evaluarea stării de conservare a speciilor de mamifere 

 

Ursus arctos (urs) 

 

Tabel 96 A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației 

Nr Parametru Descriere 

A1. Specia 1568 Ursus arctos 

A2 
Statut de prezență temporală 

a speciilor 

Populație permanentă (sedentară/rezidentă) 

A3 
Mărimea populației speciei în 

aria naturală protejată 

42 indivizi 

A4 

Calitatea datelor referitoare la 

populația speciei din aria 

naturală protejată  

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete 

A5 

Raportul dintre mărimea 

populației speciei în aria 

naturală protejată și mărimea 

populației naționale  

5% 
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A6 

Mărimea populației speciei în 

aria naturală protejată 

comparata cu mărimea 

populației naționale 

semnificativă 

A7 

Mărimea reevaluată a 

populației estimate în planul 

de management anterior 

Nu este cazul 

A8 

Mărimea populației de 

referință pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată 

42 indivizi (în lipsa unor date anterioare, considerăm 

rezultatele studiului actual ca fiind populația de 

referință) 

A9 

Metodologia de apreciere a 

mărimii populației de 

referință pentru starea 

favorabilă 

Recensământ genetic 

A10 

Raportul dintre mărimea 

populației de referință pentru 

starea favorabilă și mărimea 

populației actuale 

”≈” – aproximativ egal, 

A11 
Tendința actuală a mărimii 

populației speciei 

”0” – stabilă 

A12 

Calitatea datelor privind 

tendința actuală a mărimii 

populației speciei 

Medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau 

modelării datelor obținute prin măsurători parțiale 

A13 

Magnitudinea tendinței 

actuale a mărimii populației 

speciei 

>1% 

A14 

Magnitudinea tendinței 

actuale a mărimii populației 

speciei exprimată prin 

calificative 

>1%  

A15 Structura populației speciei structura populației pe vârste, mortalitatea și 
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natalitatea nu deviază de la normal; 

A16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al populației 

speciei 

”FV” – favorabilă 

A17 

Tendința stării de conservare 

din punct de vedere al 

populației speciei 

”0” – este stabilă 

A18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al populației   

”XX” - nu există date suficiente pentru a putea stabili 

că starea de conservare din punct de vedere al 

populației speciei nu este în nici într-un caz 

favorabilă. 

 

Tabel 97  B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A1. Specia 1568 Ursus arctos 

A2. 
Tipul populației speciei în aria 

naturală protejată 

Populație permanentă (sedentară/rezidentă) 

 

B.3 
Suprafața habitatului speciei în 

aria naturală protejată 

11500 ha 

B.4 
Calitatea datelor pentru suprafața 

habitatului speciei 

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete 

B.5 

Suprafața reevaluată a habitatului 

speciei din planul de 

management anterior 

Nu este cazul 

B.6 
Suprafața  adecvată a habitatului 

speciei în aria naturală protejată 

Având în vedere dimensiunile mari ale teritoriului 

speciei, corespunde cu valoarea de la punctul B3. 

B.7 

Metodologia de apreciere a 

suprafeței  adecvate a habitatului 

speciei în aria naturală protejată 

Nu este cazul 

B.8 
Raportul dintre suprafața 

adecvată a habitatului speciei și 

” ≈” – aproximativ egal 
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suprafața actuală a habitatului 

speciei 

B.9 
Tendința actuală a suprafeței 

habitatului speciei 

”-” – descrescătoare 

B.10 

Calitatea datelor privind tendința 

actuală a suprafeței habitatului 

speciei 

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau 

modelării datelor obținute prin măsurători parțiale 

B.11 
Calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată 

bună (adecvată) 

 

B.12 
Tendința actuală a calității 

habitatului speciei 

”-” – descrescătoare 

B.13 

Calitatea datelor privind tendința 

actuală a calității habitatului 

speciei 

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete 

B.14 

Tendința actuală globală a 

habitatului speciei funcție de 

tendința suprafeței și de tendința 

calității habitatului speciei 

”-” – descrescătoare 

B.15 
Starea de conservare din punct de 

vedere al habitatului speciei 

”U1” – nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendința stării de conservare din 

punct de vedere al habitatului 

speciei 

”-” – se înrăutățește 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de vedere 

al habitatului speciei 

”XX” - nu există date suficiente pentru a putea stabili 

că starea de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei nu este în nici într-un caz 

favorabilă. 

 

Tabel 98 C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 
perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A1 Specia 1568 Ursus arctos 
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A2. 
Tipul populației speciei în aria 

naturală protejată 

Populație permanentă (sedentară/rezidentă) 

 

C.3 
Tendința viitoare a mărimii 

populației 

”0” – stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 

populației de referință pentru 

starea favorabilă și mărimea 

populației viitoare a speciei  

”≈” – aproximativ egal 

C.5 
Perspectivele speciei din punct de 

vedere al populației 

X – perspective necunoscute 

C.6 
Tendința viitoare a suprafeței 

habitatului speciei 

”-” – descrescătoare 

C.7 

Raportul dintre suprafața 

adecvată a habitatului speciei și 

suprafața habitatului speciei în 

viitor  

”≈” – aproximativ egal 

C.8 
Perspectivele speciei din punct de 

vedere al habitatului speciei 

U1 – nefavorabile – inadecvate 

C.9 Perspectivele speciei în viitor U1 – nefavorabile – inadecvate 

C.10 
Efectul cumulat al impacturilor 

asupra speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 

amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect 

cumulat mediu, semnificativ asupra speciei, afectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei 

 

Tabel 99 D Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia 1568 Ursus arctos 

A.2. Tipul populației speciei în aria 

naturală protejată 

Populație permanentă (sedentară/rezidentă) 

 

D.3.  Starea globală de conservare a 

speciei 

U1 – nefavorabile – inadecvate 
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D.4.  Tendința stării globale de 

conservare a speciei 

”-” – se înrăutățește 

D.5.  Starea globală de conservare 

necunoscută 

”XX” - nu există date pentru a putea stabili că starea 

globală de conservare nu este în nici într-un caz 

favorabilă. 

D.6.  Informații suplimentare Nu este cazul. 

 

 

Canis lupus (lup) 

 

Tabel 100 A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației 

Nr Parametru Descriere 

A1. Specia  1367 Canis lupus 

A2 
Statut de prezență temporală a 

speciilor 

Populație permanentă (sedentară/rezidentă) 

A3 
Mărimea populației speciei în aria 

naturală protejată 

10 indivizi 

A4 

Calitatea datelor referitoare la 

populația speciei din aria naturală 

protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete 

A5 

Raportul dintre mărimea populației 

speciei în aria naturală protejată și 

mărimea populației naționale  

2-4 % 

A6 

Mărimea populației speciei în aria 

naturală protejată comparata cu 

mărimea populației naționale 

semnificativă. Atunci când mărimea populației este 

suficient de mare pentru a fi considerată 

semnificativă la nivel național 

A7 

Mărimea reevaluată a populației 

estimate în planul de management 

anterior 

Nu este cazul 

A8 
Mărimea populației de referință 

pentru starea favorabilă în aria 

10 indivizi, în lipsa unor studii anterioare considerăm 

populația de referință pe baza rezultatelor studiului 
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naturală protejată de față. 

A9 

Metodologia de apreciere a 

mărimii populației de referință 

pentru starea favorabilă 

Nu este cazul 

A10 

Raportul dintre mărimea populației 

de referință pentru starea favorabilă 

și mărimea populației actuale 

”≈” – aproximativ egal 

 

A11 
Tendința actuală a mărimii 

populației speciei 

”0” – stabilă 

A12 
Calitatea datelor privind tendința 

actuală a mărimii populației speciei 

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete 

A13 
Magnitudinea tendinței actuale a 

mărimii populației speciei 

Nu este cazul.  

A14 

Magnitudinea tendinței actuale a 

mărimii populației speciei 

exprimată prin calificative 

>2% 

A15 Structura populației speciei 
structura populației pe vârste, mortalitatea și 

natalitatea deviază de la normal, însă nu mult 

A16 
Starea de conservare din punct de 

vedere al populației speciei 

”U1” – nefavorabilă - inadecvată 

A17 

Tendința stării de conservare din 

punct de vedere al populației 

speciei 

”-” – se înrăutățește 

A18 
Starea de conservare necunoscută 

din punct de vedere al populației   

”XX” - nu există date suficiente pentru a putea stabili 

că starea de conservare din punct de vedere al 

populației speciei nu este în nici într-un caz 

favorabilă. 

 

Tabel 101 B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A1. Specia  1367 Canis lupus 
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A2. 
Tipul populației speciei în aria 

naturală protejată 

Populație permanentă (sedentară/rezidentă) 

B.3 
Suprafața habitatului speciei în 

aria naturală protejată 

11500 ha 

B.4 
Calitatea datelor pentru suprafața 

habitatului speciei 

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete 

B.5 

Suprafața reevaluată a habitatului 

speciei din planul de 

management anterior 

Nu este cazul. 

B.6 
Suprafața  adecvată a habitatului 

speciei în aria naturală protejată 

Având în vedere dimensiunile mari ale teritoriului 

speciei, corespunde cu valoarea de la punctul B3. 

B.7 

Metodologia de apreciere a 

suprafeței  adecvate a habitatului 

speciei în aria naturală protejată 

Nu este cazul 

B.8 

Raportul dintre suprafața 

adecvată a habitatului speciei și 

suprafața actuală a habitatului 

speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9 
Tendința actuală a suprafeței 

habitatului speciei 

”-” – descrescătoare 

B.10 

Calitatea datelor privind tendința 

actuală a suprafeței habitatului 

speciei 

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau 

modelării datelor obținute prin măsurători parțiale 

 

B.11 
Calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată 

bună (adecvată) 

B.12 
Tendința actuală a calității 

habitatului speciei 

”-” – descrescătoare 

B.13 

Calitatea datelor privind tendința 

actuală a calității habitatului 

speciei 

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau 

modelării datelor obținute prin măsurători parțiale 

B.14 
Tendința actuală globală a 

habitatului speciei funcție de 

”-” – descrescătoare 
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tendința suprafeței și de tendința 

calității habitatului speciei 

B.15 
Starea de conservare din punct de 

vedere al habitatului speciei 

”U1” – nefavorabilă - inadecvată 

 

B.16 

Tendința stării de conservare din 

punct de vedere al habitatului 

speciei 

”-” – se înrăutățește 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de vedere 

al habitatului speciei 

”XX” - nu există date suficiente pentru a putea stabili 

că starea de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei nu este în nici într-un caz 

favorabilă. 

 

Tabel 102 C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A1 Specia  1367 Canis lupus 

A2. 
Tipul populației speciei în aria 

naturală protejată 

Populație permanentă (sedentară/rezidentă) 

C.3 
Tendința viitoare a mărimii 

populației 

”-” – descrescătoare 

 

C.4 

Raportul dintre mărimea 

populației de referință pentru 

starea favorabilă și mărimea 

populației viitoare a speciei  

”≈” – aproximativ egal 

C.5 
Perspectivele speciei din punct de 

vedere al populației 

U1 – perspective inadecvate 

C.6 
Tendința viitoare a suprafeței 

habitatului speciei 

”-” – descrescătoare 

 

C.7 

Raportul dintre suprafața 

adecvată a habitatului speciei și 

suprafața habitatului speciei în 

viitor  

”≈” – aproximativ egal 
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C.8 
Perspectivele speciei din punct de 

vedere al habitatului speciei 

U1 – nefavorabile – inadecvate 

C.9 Perspectivele speciei în viitor ”U1” – nefavorabile - inadecvate 

C.10 
Efectul cumulat al impacturilor 

asupra speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 

amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect 

cumulat mediu, semnificativ asupra speciei, afectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a specie. 

 

Tabel 103 D Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia  1367 Canis lupus 

A.2. Tipul populației speciei în aria 

naturală protejată 

Populație permanentă (sedentară/rezidentă) 

D.7.  Starea globală de conservare a 

speciei 

”U1” – nefavorabilă - inadecvată 

D.8.  Tendința stării globale de 

conservare a speciei 

”-” – se înrăutățește 

D.9.  Starea globală de conservare 

necunoscută 

”XX” - nu există date pentru a putea stabili că starea 

globală de conservare nu este în nici într-un caz 

favorabilă. 

D.10.  Informații suplimentare Nu este cazul. 

 

 

Lynx lynx (râs) 

 

Tabel 104 A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației 

Nr Parametru Descriere 

A1. Specia  1438 Lynx lynx 

A2 
Statut de prezență temporală 

a speciilor 

Populație permanentă (sedentară/rezidentă) 
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A3 
Mărimea populației speciei în 

aria naturală protejată 

5 indivizi 

A4 

Calitatea datelor referitoare la 

populația speciei din aria 

naturală protejată  

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete 

A5 

Raportul dintre mărimea 

populației speciei în aria 

naturală protejată și mărimea 

populației naționale  

2-4% 

A6 

Mărimea populației speciei în 

aria naturală protejată 

comparata cu mărimea 

populației naționale 

semnificativă. Atunci când mărimea populației este 

suficient de mare pentru a fi considerată 

semnificativă la nivel național 

A7 

Mărimea reevaluată a 

populației estimate în planul 

de management anterior 

Nu este cazul 

A8 

Mărimea populației de 

referință pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată 

5 indivizi, în lipsa unor studii anterioare considerăm 

populația de referință pe baza rezultatelor studiului 

de față. 

A9 

Metodologia de apreciere a 

mărimii populației de 

referință pentru starea 

favorabilă 

Nu este cazul 

A10 

Raportul dintre mărimea 

populației de referință pentru 

starea favorabilă și mărimea 

populației actuale 

”≈” – aproximativ egal 

A11 
Tendința actuală a mărimii 

populației speciei 

”0” – stabilă 

A12 
Calitatea datelor privind 

tendința actuală a mărimii 

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete 
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populației speciei 

A13 

Magnitudinea tendinței 

actuale a mărimii populației 

speciei 

Nu este cazul. 

A14 

Magnitudinea tendinței 

actuale a mărimii populației 

speciei exprimată prin 

calificative 

nu există suficiente informații pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinței actuale a mărimii populației 

speciei. 

A15 Structura populației speciei 
structura populației pe vârste, mortalitatea și 

natalitatea nu deviază de la normal 

A16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al populației 

speciei 

”FV” – favorabilă 

A17 

Tendința stării de conservare 

din punct de vedere al 

populației speciei 

”0” – este stabilă 

A18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al populației   

”XX” - nu există date suficiente pentru a putea stabili 

că starea de conservare din punct de vedere al 

populației speciei nu este în nici într-un caz 

favorabilă. 

 

Tabel 105 B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A1. Specia  1438 Lynx lynx 

A2. 
Tipul populației speciei în aria 

naturală protejată 

Populație permanentă (sedentară/rezidentă) 

B.3 
Suprafața habitatului speciei în 

aria naturală protejată 

11500 ha 

B.4 
Calitatea datelor pentru suprafața 

habitatului speciei 

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau 

modelării datelor obținute prin măsurători parțiale 

B.5 Suprafața reevaluată a habitatului Nu este cazul. 
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speciei din planul de 

management anterior 

B.6 
Suprafața  adecvată a habitatului 

speciei în aria naturală protejată 

Având în vedere dimensiunile mari ale teritoriului 

speciei, corespunde cu valoarea de la punctul B3. 

B.7 

Metodologia de apreciere a 

suprafeței  adecvate a habitatului 

speciei în aria naturală protejată 

Nu este cazul 

B.8 

Raportul dintre suprafața 

adecvată a habitatului speciei și 

suprafața actuală a habitatului 

speciei 

” ≈” – aproximativ egal 

B.9 
Tendința actuală a suprafeței 

habitatului speciei 

”-” – descrescătoare 

B.10 

Calitatea datelor privind tendința 

actuală a suprafeței habitatului 

speciei 

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau 

modelării datelor obținute prin măsurători parțiale 

 

B.11 
Calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată 

medie 

B.12 
Tendința actuală a calității 

habitatului speciei 

”0” – stabilă 

B.13 

Calitatea datelor privind tendința 

actuală a calității habitatului 

speciei 

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau 

modelării datelor obținute prin măsurători parțiale 

B.14 

Tendința actuală globală a 

habitatului speciei funcție de 

tendința suprafeței și de tendința 

calității habitatului speciei 

”-” – descrescătoare 

B.15 
Starea de conservare din punct de 

vedere al habitatului speciei 

”U1” – nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendința stării de conservare din 

punct de vedere al habitatului 

speciei 

”-” – se înrăutățește 
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B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de vedere 

al habitatului speciei 

”XX” - nu există date suficiente pentru a putea stabili 

că starea de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei nu este în nici într-un caz 

favorabilă. 

 

Tabel 106 C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A1 Specia 1438 Lynx lynx 

A2. 
Tipul populației speciei în aria 

naturală protejată 

Populație permanentă (sedentară/rezidentă) 

C.3 
Tendința viitoare a mărimii 

populației 

”x” – necunoscută 

C.4 

Raportul dintre mărimea 

populației de referință pentru 

starea favorabilă și mărimea 

populației viitoare a speciei  

”x” – necunoscut. 

C.5 
Perspectivele speciei din punct de 

vedere al populației 

”U1” – nefavorabilă - inadecvată 

C.6 
Tendința viitoare a suprafeței 

habitatului speciei 

”-” – descrescătoare 

C.7 

Raportul dintre suprafața 

adecvată a habitatului speciei și 

suprafața habitatului speciei în 

viitor  

”x” – necunoscut 

C.8 
Perspectivele speciei din punct de 

vedere al habitatului speciei 

”U1” – nefavorabilă - inadecvată 

C.9 Perspectivele speciei în viitor ”U1” – nefavorabilă - inadecvată 

C.10 
Efectul cumulat al impacturilor 

asupra speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 

amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect 

cumulat mediu, semnificativ asupra speciei, afectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei 
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Tabel 107 D Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale 
protejate 

Nr Parametru Descriere 

A.1. Specia  1438 Lynx lynx 

A.2. Tipul populației speciei în aria 

naturală protejată 

Populație permanentă (sedentară/rezidentă) 

D.11.  Starea globală de conservare a 

speciei 

”U1” – nefavorabilă - inadecvată 

D.12.  Tendința stării globale de 

conservare a speciei 

”0” – este stabilă 

D.13.  Starea globală de conservare 

necunoscută 

”XX” - nu există date pentru a putea stabili că starea 

globală de conservare nu este în nici într-un caz 

favorabilă. 

D.14.  Informații suplimentare Nu este cazul. 

 

 

6.1.2. Evaluarea stării de conservare a speciilor de amfibieni 

 

Bombina variegata (buhaiul de baltă cu burtă galbenă) 

 

Tabel 108 A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației 

Nr Parametru Descriere 

A1. Specia 638 Bombina variegata 

A2 
Statut de prezență temporală 

a speciilor 

Populație permanentă (sedentară/rezidentă) 

A3 
Mărimea populației speciei în 

aria naturală protejată 

500 - 1000 indivizi 

Mărimea populației s-a estimat prin numărarea 

indivizilor de pe o anumită suprafață/habitat acvatic 

și extrapolarea rezultatelor la întreg habitatul acvatic 

ocupat de specie.  
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A4 

Calitatea datelor referitoare la 

populația speciei din aria 

naturală protejată  

Medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau 

modelării datelor obținute prin măsurători parțiale; 

A5 

Raportul dintre mărimea 

populației speciei în aria 

naturală protejată și mărimea 

populației naționale  

0-2% 

A6 

Mărimea populației speciei în 

aria naturală protejată 

comparata cu mărimea 

populației naționale 

Nesemnificativă 

A7 

Mărimea reevaluată a 

populației estimate în planul 

de management anterior 

Nu este cazul 

A8 

Mărimea populației de 

referință pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată 

Nu există date pentru estimarea mărimii populației 

de referință pentru statut favorabil în zone similare 

ca regim hidrologic. Pentru o specie cu necesitați 

apropiate, B. bombina, se consideră că o populație ar 

trebui să aibă cel puțin 1000 de adulți (Søgaard et al., 

2007; Meeske et al., 2009). Pentru zone din nordul 

Europei se consideră că statutul de conservare este 

favorabil pentru meta-populații, când sub-populațiile 

au în medie 100 indivizi iar distanța între sub-

populații nu este mai mare de 2 km (Meeske et al., 

2009). Trebuie ținut cont că spre deosebire de B. 

bombina această specie preferă habitatele temporare 

și subpopulațiile au număr redus de indivizi. 

A9 

Metodologia de apreciere a 

mărimii populației de 

referință pentru starea 

favorabilă 

Nu este cazul 

A10 Raportul dintre mărimea Nu este cazul 
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populației de referință pentru 

starea favorabilă și mărimea 

populației actuale 

A11 
Tendința actuală a mărimii 

populației speciei 

”x” - necunoscută 

 

A12 

Calitatea datelor privind 

tendința actuală a mărimii 

populației speciei 

Nu este cazul 

A13 

Magnitudinea tendinței 

actuale a mărimii populației 

speciei 

Nu este cazul 

A14 

Magnitudinea tendinței 

actuale a mărimii populației 

speciei exprimată prin 

calificative 

Nu există suficiente informații pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinței actuale a mărimii populației 

speciei. 

A15 Structura populației speciei 
Structura populației pe vârste, mortalitatea și 

natalitatea nu deviază de la normal 

A16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al populației 

speciei 

Nefavorabilă -Inadecvată 

A17 

Tendința stării de conservare 

din punct de vedere al 

populației speciei 

”x” - este necunoscută 

A18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al populației   

Nu este cazul 

 

Tabel 109 B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A1. Specia 638 Bombina variegata 

A2. Tipul populației speciei în aria Populație permanentă (sedentară/rezidentă) 
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naturală protejată 

B.3 
Suprafața habitatului speciei în 

aria naturală protejată 

3218 m - 7403 m 

Suprafața a fost apreciată pe baza realizării unui buffer 

de minim 600 m și maxim de 1300 m (distanța de 

migrare). 

B.4 
Calitatea datelor pentru suprafața 

habitatului speciei 

Medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau 

modelării datelor obținute prin măsurători parțiale; 

B.5 

Suprafața reevaluată a habitatului 

speciei din planul de 

management anterior 

Nu este cazul 

B.6 
Suprafața  adecvată a habitatului 

speciei în aria naturală protejată 

Nu există date suficiente pentru a estima suprafața 

adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată. 

B.7 

Metodologia de apreciere a 

suprafeței  adecvate a habitatului 

speciei în aria naturală protejată 

S-a estimat suprafața de habitat favorabil (potențial) ce 

poate fi ocupat de specie:  albia majoră a raurilor, 

pajiști, vegetație forestieră pana la altitudini de 

1500m. Nu toate habitatele enumerate sunt integral 

habitate favorabile. 

B.8 

Raportul dintre suprafața 

adecvată a habitatului speciei și 

suprafața actuală a habitatului 

speciei 

“>” - mai mare 

B.9 
Tendința actuală a suprafeței 

habitatului speciei 

”x” - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind tendința 

actuală a suprafeței habitatului 

speciei 

Nu este cazul 

B.11 
Calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată 

Medie 

B.12 
Tendința actuală a calității 

habitatului speciei 

”x” - necunoscută 

B.13 Calitatea datelor privind tendința Nu este cazul 
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actuală a calității habitatului 

speciei 

B.14 

Tendința actuală globală a 

habitatului speciei funcție de 

tendința suprafeței și de tendința 

calității habitatului speciei 

”x” - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din punct de 

vedere al habitatului speciei 

Nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendința stării de conservare din 

punct de vedere al habitatului 

speciei 

”x” - necunoscută 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nu este cazul 

 

Tabel 110 C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A1 Specia 638 Bombina variegata 

A2. 
Tipul populației speciei în aria 

naturală protejată 

Populație permanentă (sedentară/rezidentă) 

 

C.3 
Tendința viitoare a mărimii 

populației 

”0” - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 

populației de referință pentru 

starea favorabilă și mărimea 

populației viitoare a speciei  

”≈” - aproximativ egal 

C.5 
Perspectivele speciei din punct de 

vedere al populației 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendința viitoare a suprafeței 

habitatului speciei 

”>” - mai mare 

C.7 Raportul dintre suprafața ”≈” - aproximativ egal 
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adecvată a habitatului speciei și 

suprafața habitatului speciei în 

viitor  

C.8 
Perspectivele speciei din punct de 

vedere al habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 Perspectivele speciei în viitor FV - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al impacturilor 

asupra speciei în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și 

amenințările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut 

sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Tabel 111 D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A1. Specia 638 Bombina variegata 

A2. Tipul populației speciei în aria 

naturală protejată 

Populație permanentă (sedentară/rezidentă). 

D.3. Starea globală de conservare a 

speciei 

”U1” - nefavorabilă - inadecvată 

D.4. Tendința stării globale de 

conservare a speciei 

”x” - este necunoscută 

D.5. Starea globală de conservare 

necunoscută 

Nu este cazul 

D.6. Informații suplimentare Nu este cazul 

 

 

Triturus montandoni (triton carpatic) 

 

Tabel 112 A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației 

Nr Parametru Descriere 

A1. Specia 8630 Triturus montandoni 
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A2 
Statut de prezență temporală 

a speciilor 

Populație permanentă (sedentară/rezidentă) 

A3 
Mărimea populației speciei în 

aria naturală protejată 

500-1000 

Mărimea populației s-a estimat prin numărarea 

indivizilor de pe o anumită suprafață de habitat 

acvatic și extrapolarea rezultatelor la întreg habitatul 

acvatic ocupat de specie.  

A4 

Calitatea datelor referitoare la 

populația speciei din aria 

naturală protejată  

Medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau 

modelării datelor obținute prin măsurători parțiale; 

A5 

Raportul dintre mărimea 

populației speciei în aria 

naturală protejată și mărimea 

populației naționale  

0-2% 

A6 

Mărimea populației speciei în 

aria naturală protejată 

comparata cu mărimea 

populației naționale 

Nesemnificativă, dar importantă din punct de vedere 

conservativ fiind la limita sud-vestică a distribuției 

speciei. 

A7 

Mărimea reevaluată a 

populației estimate în planul 

de management anterior 

Nu este cazul 

A8 

Mărimea populației de 

referință pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată 

Nu există date 

A9 

Metodologia de apreciere a 

mărimii populației de 

referință pentru starea 

favorabilă 

Nu este cazul 

A10 

Raportul dintre mărimea 

populației de referință pentru 

starea favorabilă și mărimea 

”x” - necunoscut 
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populației actuale 

A11 
Tendința actuală a mărimii 

populației speciei 

”x” - necunoscută, deoarece nu există un plan de 

management anterior, iar la nivel de tară este tot x 

necunoscută  

A12 

Calitatea datelor privind 

tendința actuală a mărimii 

populației speciei 

Nu este cazul 

A13 

Magnitudinea tendinței 

actuale a mărimii populației 

speciei 

Nu este cazul 

A14 

Magnitudinea tendinței 

actuale a mărimii populației 

speciei exprimată prin 

calificative 

Nu există suficiente informații pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinței actuale a mărimii populației 

speciei. 

A15 Structura populației speciei 

Nu există date privind structura populației. Studiul 

nu a revelat decât stadiul ontologic adult. Nu au fost 

observate ponte, larve sau juvenili. 

A16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al populației 

speciei 

Nefavorabilă -Inadecvată 

A17 

Tendința stării de conservare 

din punct de vedere al 

populației speciei 

”x” - este necunoscută 

A18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al populației   

Nu este cazul 

 

Tabel 113 B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A1. Specia 2001 Triturus montandoni 

A2. Tipul populației speciei în aria Populație permanentă (sedentară/rezidentă) 
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naturală protejată 

B.3 
Suprafața habitatului speciei în 

aria naturală protejată 

2970 m - 3736 m 

Suprafața a fost apreciată pe baza realizării unui buffer 

de minim 850 m și maxim de 1000 m (distanța de 

migrare observată la T. cristatus, cf. Mullner, 1991). 

B.4 
Calitatea datelor pentru suprafața 

habitatului speciei 

Medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau 

modelării datelor obținute prin măsurători parțiale; 

B.5 

Suprafața reevaluată a habitatului 

speciei din planul de 

management anterior 

Nu este cazul 

B.6 
Suprafața  adecvată a habitatului 

speciei în aria naturală protejată 

Nu există date suficiente pentru a estima suprafața 

adecvată a habitatului speciei în aria naturală 

protejată. 

B.7 

Metodologia de apreciere a 

suprafeței  adecvate a habitatului 

speciei în aria naturală protejată 

Nu este cazul. 

B.8 

Raportul dintre suprafața 

adecvată a habitatului speciei și 

suprafața actuală a habitatului 

speciei 

“>” - mai mare 

B.9 
Tendința actuală a suprafeței 

habitatului speciei 

”x” - necunoscută 

B.10 

Calitatea datelor privind tendința 

actuală a suprafeței habitatului 

speciei 

Nu este cazul 

B.11 
Calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată 

Medie 

B.12 
Tendința actuală a calității 

habitatului speciei 

Nu este cazul 

B.13 

Calitatea datelor privind tendința 

actuală a calității habitatului 

speciei 

Insuficientă - date insuficiente sau nesigure. 
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B.14 

Tendința actuală globală a 

habitatului speciei funcție de 

tendința suprafeței și de tendința 

calității habitatului speciei 

”x” - necunoscută 

B.15 
Starea de conservare din punct de 

vedere al habitatului speciei 

Nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendința stării de conservare din 

punct de vedere al habitatului 

speciei 

”x” - necunoscută 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nu este cazul 

 

Tabel 114 C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A1 Specia 8630 Triturus montandoni 

A2. 
Tipul populației speciei în aria 

naturală protejată 

Populație permanentă (sedentară/rezidentă) 

 

C.3 
Tendința viitoare a mărimii 

populației 

”0” - stabilă 

C.4 

Raportul dintre mărimea 

populației de referință pentru 

starea favorabilă și mărimea 

populației viitoare a speciei  

”≈” - aproximativ egal 

C.5 
Perspectivele speciei din punct de 

vedere al populației 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendința viitoare a suprafeței 

habitatului speciei 

”+” - crescătoare 

C.7 

Raportul dintre suprafața 

adecvată a habitatului speciei și 

suprafața habitatului speciei în 

”>” - mai mare 



479 
 
 

viitor  

C.8 
Perspectivele speciei din punct de 

vedere al habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 Perspectivele speciei în viitor FV - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al impacturilor 

asupra speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 

amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect 

cumulat mediu, semnificativ asupra speciei, afectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

Tabel 115 D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A1. Specia 8630 Triturus montandoni 

A2. Tipul populației speciei în aria 

naturală protejată 

Populație permanentă (sedentară/rezidentă). 

D.3. Starea globală de conservare a 

speciei 

”U1” - nefavorabilă - inadecvată 

D.4. Tendința stării globale de 

conservare a speciei 

”x” - este necunoscută 

D.5. Starea globală de conservare 

necunoscută 

Nu este cazul 

D.6. Informații suplimentare Nu este cazul 

 

6.1.3. Evaluarea stării de conservare a speciilor de pești   

 

Cottus gobio (zglăvoacă)  

 

Tabel 116 A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației 

Nr Parametru Descriere 

A1. Specia 488 Cottus gobio  

A2 Statut de prezență temporală Populație permanentă (sedentară/rezidentă) 
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a speciilor  

A3 
Mărimea populației speciei în 

aria naturală protejată 

Minim 7688 de exemplare. 

Clasa 6: 5000-10000 de exemplu 

A4 

Calitatea datelor referitoare la 

populația speciei din aria 

naturală protejată  

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau 

modelării datelor obținute prin măsurători parțiale; 

A5 

Raportul dintre mărimea 

populației speciei în aria 

naturală protejată și mărimea 

populației naționale  

Clasa C 0-2% 

A6 

Mărimea populației speciei în 

aria naturală protejată 

comparata cu mărimea 

populației naționale 

nesemnificativă. Atunci când mărimea populației 

este mică și se poate considera ca fiind 

nesemnificativa la nivel național 

A7 

Mărimea reevaluată a 

populației estimate în planul 

de management anterior 

 

Evaluarea se face pentru prima dată. 

A8 

Mărimea populației de 

referință pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată 

Nu sunt date despre mărimea populației de referință 

pentru starea favorabilă în aria naturală protejată. 

A9 

Metodologia de apreciere a 

mărimii populației de 

referință pentru starea 

favorabilă 

Nu este cazul, nu avem date numerice despre 

mărimea populației de referință pentru starea 

favorabilă. 

A10 

Raportul dintre mărimea 

populației de referință pentru 

starea favorabilă și mărimea 

populației actuale 

 

”>” – mai mare,   

 

A11 
Tendința actuală a mărimii 

populației speciei 

Nu există estimare anterioară, dar bazat pe faptul că 

nu au fost puse în practică măsuri de management: 

”-” – descrescătoare, 
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A12 

Calitatea datelor privind 

tendința actuală a mărimii 

populației speciei 

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau 

modelării datelor obținute prin măsurători parțiale; 

A13 

Magnitudinea tendinței 

actuale a mărimii populației 

speciei 

Nu sunt date suficiente. 

A14 

Magnitudinea tendinței 

actuale a mărimii populației 

speciei exprimată prin 

calificative 

<5%; 

 

A15 Structura populației speciei 

structura populației pe vârste, mortalitatea și 

natalitatea deviază de la normal, însă nu mult; 

 

A16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al populației 

speciei 

”U1” – nefavorabilă - inadecvată,  

 

A17 

Tendința stării de conservare 

din punct de vedere al 

populației speciei 

”-” – se înrăutățește,  

 

A18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al populației   

 

Nu este cazul. 

 

Tabel 117 B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A1. Specia 488 Cottus gobio 

A2. 
Tipul populației speciei în aria 

naturală protejată 

Populație permanentă (sedentară/rezidentă) 

 

B.3 
Suprafața habitatului speciei în 

aria naturală protejată 

aproximativ 17,4 ha 

 

B.4 Calitatea datelor pentru suprafața medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau 
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habitatului speciei modelării datelor obținute prin măsurători parțiale 

 

B.5 

Suprafața reevaluată a habitatului 

speciei din planul de 

management anterior 

Evaluarea se face pentru prima dată. 

B.6 
Suprafața  adecvată a habitatului 

speciei în aria naturală protejată 

Se estimează că suprafața inventariată ocupă aprox. 

80-90% din suprafața adecvată a habitatului speciei în 

aria naturală protejată. Sunt anumite zone, unde specia 

poate să apară potențial/periodic: Râul Argeșel: în 

amonte cu aproximativ 1,5 km de limita distribuției; 

Râul Râușor (care trece prin Rucăr) - în amonte cu 

aproximativ 1 km de limita distribuției; Lacul Râușor 

- la coada lacului spre râul Târgului și spre râul Râușor 

și în zonele ripariene; Lacul Sătic - la coada lacului și 

în zonele ripariene. 

B.7 

Metodologia de apreciere a 

suprafeței  adecvate a habitatului 

speciei în aria naturală protejată 

Nu a fost estimată însă pe bazA. Datelor din teren 

estimăm că suprafața adecvată este cu aproximativ 10-

20% mai mare decât suprafața actuală. 

B.8 

Raportul dintre suprafața 

adecvată a habitatului speciei și 

suprafața actuală a habitatului 

speciei 

”>” - mai mare (cu 10-20%) 

B.9 
Tendința actuală a suprafeței 

habitatului speciei 

”0” - stabilă 

B.10 

Calitatea datelor privind tendința 

actuală a suprafeței habitatului 

speciei 

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau 

modelării datelor obținute prin măsurători parțiale 

B.11 
Calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată 

medie 

B.12 
Tendința actuală a calității 

habitatului speciei 

”0” - stabilă 

B.13 Calitatea datelor privind tendința medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau 
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actuală a calității habitatului 

speciei 

modelării datelor obținute prin măsurători parțiale; 

B.14 

Tendința actuală globală a 

habitatului speciei funcție de 

tendința suprafeței și de tendința 

calității habitatului speciei 

”0” - stabilă 

B.15 
Starea de conservare din punct de 

vedere al habitatului speciei 

”U1” - nefavorabilă - inadecvată 

B.16 

Tendința stării de conservare din 

punct de vedere al habitatului 

speciei 

”0” - este stabilă 

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nu este cazul 

 

Tabel 118 C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A1 Specia 488 Cottus gobio  

A2. 
Tipul populației speciei în aria 

naturală protejată 

Populație permanentă (sedentară/rezidentă) 

 

C.3 
Tendința viitoare a mărimii 

populației 

”+” - crescătoare 

C.4 

Raportul dintre mărimea 

populației de referință pentru 

starea favorabilă și mărimea 

populației viitoare a speciei  

”>” - mai mare 

C.5 
Perspectivele speciei din punct de 

vedere al populației 

FV - perspective bune 

C.6 
Tendința viitoare a suprafeței 

habitatului speciei 

”+” - crescătoare 

C.7 Raportul dintre suprafața ”>” - mai mare 



484 
 
 

adecvată a habitatului speciei și 

suprafața habitatului speciei în 

viitor  

C.8 
Perspectivele speciei din punct de 

vedere al habitatului speciei 

FV - favorabile 

C.9 Perspectivele speciei în viitor ”FV” - favorabile 

C.10 
Efectul cumulat al impacturilor 

asupra speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 

amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect 

cumulat mediu, semnificativ asupra speciei, afectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei 

 

Tabel 119 D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A1. Specia 488 Cottus gobio 

A2. Tipul populației speciei în aria 

naturală protejată 

Populație permanentă (sedentară/rezidentă) 

D.3. Starea globală de conservare a 

speciei 

”U1” - nefavorabilă - inadecvată 

D.4. Tendința stării globale de 

conservare a speciei 

”+” - se îmbunătățește 

D.5. Starea globală de conservare 

necunoscută 

Nu este cazul 

D.6. Informații suplimentare Nu este cazul 

 

 

6.1.4. Evaluarea stării de conservare a speciilor de nevertebrate 

 

Carabus (Hydrocarabus) variolosus (gândac de pârâu, carabul de pârâu) 

 

Tabel 120 A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației 
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Nr Parametru Descriere 

A1. Specia 196425 Carabus (Hydrocarabus) variolosus  

A2 
Statut de prezență temporală 

a speciilor 

Populație permanentă (sedentară/rezidentă). 

A3 
Mărimea populației speciei în 

aria naturală protejată 

Clasa 5. 

Mărimea minimă a populației = 78 ex. (ptr. 2 ha). 

Mărimea maximă a populației = 8500 ex. (ptr. 220 

ha)  

A4 

Calitatea datelor referitoare la 

populația speciei din aria 

naturală protejată  

Medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau 

modelării datelor obținute prin măsurători parțiale. 

A5 

Raportul dintre mărimea 

populației speciei în aria 

naturală protejată și mărimea 

populației naționale  

Clasa B = 2-15% 

A6 

Mărimea populației speciei în 

aria naturală protejată 

comparata cu mărimea 

populației naționale 

Nu este cazul. Nu există o evaluare anterioară a 

mărimii populației speciei în situl ROSCI0381. 

A7 

Mărimea reevaluată a 

populației estimate în planul 

de management anterior 

5000 - 10000 ex. (clasa 6). 

A8 

Mărimea populației de 

referință pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată 

La baza metodologiei de apreciere au stat sursele 

bibliografice (publicate după anul  2000) și datele 

obținute din teren. Datele rezultate în urma cercetării 

de teren în perimetrul sitului ROSCI0381 Râul 

Târgului-Argeșel-Râușor  au  pus în  

evidență următoarele aspecte:  

- 39 de indivizi/ha  din  Specia  Carabus 

variolosus/ha   - valoare maximă;  

- un  individ  din  Specia  Carabus variolosus /ha   -  

valoare  
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minimă. 

A9 

Metodologia de apreciere a 

mărimii populației de 

referință pentru starea 

favorabilă 

”≈” - aproximativ egal  

A10 

Raportul dintre mărimea 

populației de referință pentru 

starea favorabilă și mărimea 

populației actuale 

”-” - descrescătoare,  

 

A11 
Tendința actuală a mărimii 

populației speciei 

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau 

modelării datelor obținute prin măsurători parțiale; 

A12 

Calitatea datelor privind 

tendința actuală a mărimii 

populației speciei 

Nu există suficiente informații pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinței actuale a mărimii populației 

speciei. 

A13 

Magnitudinea tendinței 

actuale a mărimii populației 

speciei 

Nu există suficiente informații pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinței actuale a mărimii populației 

speciei. 

A14 

Magnitudinea tendinței 

actuale a mărimii populației 

speciei exprimată prin 

calificative 

Nu există date privind structura populației. 

A15 Structura populației speciei U1 - nefavorabilă - inadecvată 

A16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al populației 

speciei 

“X” - este necunoscută. 

Se poate estima numai după monitorizarea anuală 

timp de minim 5 ani + implementarea măsurilor de 

management. 

A17 

Tendința stării de conservare 

din punct de vedere al 

populației speciei 

Nu este cazul. 

 

A18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al populației   

Nu este cazul. 
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Tabel 121 B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A1. Specia 196425 Carabus (Hydrocarabus) variolosus 

A2. 
Tipul populației speciei în aria 

naturală protejată 

Populație permanentă (sedentară/rezidentă). 

 

B.3 
Suprafața habitatului speciei în 

aria naturală protejată 

Suprafața minimă = 2 ha 

Suprafața maximă = 220 ha 

B.4 
Calitatea datelor pentru suprafața 

habitatului speciei 

Medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau 

modelării datelor obținute prin măsurători parțiale. 

B.5 

Suprafața reevaluată a habitatului 

speciei din planul de 

management anterior 

Nu este cazul. 

B.6 
Suprafața  adecvată a habitatului 

speciei în aria naturală protejată 

2828 ha 

B.7 

Metodologia de apreciere a 

suprafeței  adecvate a habitatului 

speciei în aria naturală protejată 

Pentru estimarea valorii suprafeței adecvate au fost 

însumate suprafețele cu habitatele favorabile (maluri 

de râuri și pâraie din zona pădurilor de foioase și de 

amestec, unde dominante sunt foioasele). În general, 

în perioada activă, indivizii speciei nu se îndepărtează 

mai mult de 3-4 metri de cursul apei sau zona 

mlaștinoasă. În principiu, aceste suprafețe pot fi 

considerate în totalitate ca suprafețe de hrănire și 

reproducere. În metodologia de apreciere a suprafeței 

adecvate a habitatului speciei s-a luat in calcul și 

habitatele care prezintă presiuni de nivel mediu/scăzut 

și care în urma aplicării măsurilor de management pot 

devenii habitate favorabile speciei. De asemenea. s-a 

ținut cont și de limitele altitudinale în distribuția 

acestei specii (1700 m). 

B.8 Raportul dintre suprafața ”>” - mai mare,   



488 
 
 

adecvată a habitatului speciei și 

suprafața actuală a habitatului 

speciei 

 

B.9 
Tendința actuală a suprafeței 

habitatului speciei 

”-” - descrescătoare . 

B.10 

Calitatea datelor privind tendința 

actuală a suprafeței habitatului 

speciei 

Medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau 

modelării datelor obținute prin măsurători parțiale. 

B.11 
Calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată 

Medie. 

 

B.12 
Tendința actuală a calității 

habitatului speciei 

”-” - descrescătoare . 

B.13 

Calitatea datelor privind tendința 

actuală a calității habitatului 

speciei 

Medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau 

modelării datelor obținute prin măsurători parțiale. 

B.14 

Tendința actuală globală a 

habitatului speciei funcție de 

tendința suprafeței și de tendința 

calității habitatului speciei 

”-” - descrescătoare . 

B.15 
Starea de conservare din punct de 

vedere al habitatului speciei 

”U1” - nefavorabilă - inadecvată. 

 

B.16 

Tendința stării de conservare din 

punct de vedere al habitatului 

speciei 

”-” - Descrescătoare.  

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nu este cazul. 

 

Tabel 122 C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A1 Specia 196425 Carabus (Hydrocarabus) variolosus 
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A2. 
Tipul populației speciei în aria 

naturală protejată 

Populație permanentă (sedentară/rezidentă). 

 

C.3 
Tendința viitoare a mărimii 

populației 

”+” - Crescătoare. 

C.4 

Raportul dintre mărimea 

populației de referință pentru 

starea favorabilă și mărimea 

populației viitoare a speciei  

”≈” - aproximativ egal.   

 

C.5 
Perspectivele speciei din punct de 

vedere al populației 

FV - perspective bune 

 

C.6 
Tendința viitoare a suprafeței 

habitatului speciei 

”+” - Crescătoare. 

 

C.7 

Raportul dintre suprafața 

adecvată a habitatului speciei și 

suprafața habitatului speciei în 

viitor  

”≈” - Aproximativ egal.   

 

C.8 
Perspectivele speciei din punct de 

vedere al habitatului speciei 

”FV” - Favorabile. 

C.9 Perspectivele speciei în viitor ”FV” - Favorabile.  

C.10 
Efectul cumulat al impacturilor 

asupra speciei în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 

amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect 

cumulat mediu, semnificativ asupra speciei, afectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 

C.11. 

Intensitatea presiunilor actuale 

asupra speciei  

Medie.  

Presiuni actuale cumulate de intensitate mare: Diguri 

de apărare pentru inundații în sistemele de apă 

interioare (Cod: J02.12.02), presiune localizată pe o 

suprafață mică, într-o singură locație; Exploatare 

forestieră fără replantare sau refacere naturală 

(Cod:B.03). 

Presiuni actuale cumulate de intensitate medie: 
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Drumuri, autostrăzi (Cod: D01.02); Pășunatul ne-

intensiv al vacilor (Cod: A04.02.01). 

Presiuni actuale cumulate de intensitate redusă: 

Curățarea pădurii (Cod: B02.02); Săpat după 

momeală/colectare (Cod: F02.03.02). 

C.12. 

Intensitatea amenințărilor 

viitoare asupra speciei 

Medie.  

Amenințări viitoare de intensitate mare: Drumuri, 

autostrăzi (Cod: D01.02). 

Amenințări viitoare de intensitate medie: Silvicultură 

Managementul forestier general (Cod: B); Folosirea 

biocidelor, hormonilor și chimicalelor (în pădure) 

(Cod: B04). 

C.13. 
Viabilitatea pe termen lung a 

speciei 

Viabilitatea pe termen lung a speciei ar putea fi 

asigurată. 

C.14. 

Starea de conservare din punct de 

vedere al perspectivelor speciei în 

viitor 

”U1” - Nefavorabilă - inadecvată.  

C.15. 

Tendința stării de conservare din 

punct de vedere al perspectivelor 

speciei în viitor 

  

”0” - Este stabilă.  

 

C.16. 

Starea de conservare necunoscută 

din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nu este cazul. 

 

Tabel 123 D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A1. Specia 196425 Carabus (Hydrocarabus) variolosus 

A2. Tipul populației speciei în aria 

naturală protejată 

Populație permanentă (sedentară/rezidentă). 

D.3. Starea globală de conservare a 

speciei 

”U1” - Nefavorabilă - inadecvată. 
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D.4. Tendința stării globale de 

conservare a speciei 

”0” - Este stabilă.  

 

D.5. Starea globală de conservare 

necunoscută 

Nu este cazul. 

D.6. Informații suplimentare Dacă presiunile actuale vor fi reduse/eliminate și 

amenințările evitate, populațiile speciei Carabus 

variolosus din perimetrul sitului ar putea atinge o stare 

de conservare favorabilă. Măsurile de management 

propuse trebuie a fi implementate pe o perioadă de 

minim 5 ani. 

 

 

Rosalia alpina (crioitorul apin, croitor de fag) 

 

Tabel 124 A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

populației 

Nr Parametru Descriere 

A1. Specia 313 Rosalia alpina  

A2 
Statut de prezență temporală 

a speciilor 

Populație permanentă (sedentară/rezidentă) 

 

A3 
Mărimea populației speciei în 

aria naturală protejată 

Mărimea minimă a populației = 2 exemplare. (1 

individ X 1ha per transect X 2 transecte). 

Mărimea maximă = 30 exemplare. 

A4 

Calitatea datelor referitoare la 

populația speciei din aria 

naturală protejată  

Medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau 

modelării datelor obținute prin măsurători parțiale; 

 

A5 

Raportul dintre mărimea 

populației speciei în aria 

naturală protejată și mărimea 

populației naționale  

Clasa C = 0-2 % 

Suprafață sitului ROSCI0381 Râul Târgului - 

Argeșel - Râușor este de 13.213 ha, iar habitatul 

favorabil al aceste specii este de numai 2828 ha 

Raportându-ne la suprafața totală a tuturor celor 31 

SCI-uri în care a fost identificată specia (conform 
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Tatole et al., 2009 și date personale), considerăm că 

raportul dintre mărimea populației  speciei în aria 

naturală protejată și mărimea populației naționale 

este de 0-2 %, corespunzătoare clasei „C” din 

formularul standard Natura 2000. 

A6 

Mărimea populației speciei în 

aria naturală protejată 

comparata cu mărimea 

populației naționale 

Nu este cazul. 

A7 

Mărimea reevaluată a 

populației estimate în planul 

de management anterior 

Nu există date privind mărimea de referință pentru 

starea favorabilă în aria naturală protejată. 

 

A8 

Mărimea populației de 

referință pentru starea 

favorabilă în aria naturală 

protejată 

Nu este cazul. 

A9 

Metodologia de apreciere a 

mărimii populației de 

referință pentru starea 

favorabilă 

”>” - mai mare,   

 

A10 

Raportul dintre mărimea 

populației de referință pentru 

starea favorabilă și mărimea 

populației actuale 

„-„descrescătoare” 

 

A11 
Tendința actuală a mărimii 

populației speciei 

Medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau 

modelării datelor obținute prin măsurători parțiale; 

A12 

Calitatea datelor privind 

tendința actuală a mărimii 

populației speciei 

Nu este cazul.  

A13 

Magnitudinea tendinței 

actuale a mărimii populației 

speciei 

Nu există date de referința ptr. 5-6 ani în urmă. 
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A14 

Magnitudinea tendinței 

actuale a mărimii populației 

speciei exprimată prin 

calificative 

Nu există date privind structura populației.  

Studiile populaționale se realizează pe o perioadă de 

5 ani ( ținând cont de cerințele ecologice ale speciei 

Rosalia alpina). 

A15 Structura populației speciei ”U1” - nefavorabilă - inadecvată 

A16 

Starea de conservare din 

punct de vedere al populației 

speciei 

”0” - este stabilă,  

 

A17 

Tendința stării de conservare 

din punct de vedere al 

populației speciei 

Nu este cazul.  

A18 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de 

vedere al populației   

Nu este cazul. 

 

Tabel 125 B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Nr Parametri Descriere 

A1. Specia 313 Rosalia alpina 

A2. 
Tipul populației speciei în aria 

naturală protejată 

Populație permanentă (sedentară/rezidentă) 

 

B.3 
Suprafața habitatului speciei în 

aria naturală protejată 

Suprafața habitatului minimă = 1 ha; 

Suprafața habitatului maximă = 380 ha 

B.4 
Calitatea datelor pentru suprafața 

habitatului speciei 

Medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau 

modelării datelor obținute prin măsurători parțiale 

B.5 

Suprafața reevaluată a habitatului 

speciei din planul de 

management anterior 

Nu este cazul. 

B.6 
Suprafața  adecvată a habitatului 

speciei în aria naturală protejată 

 

1500 ha   

B.7 
Metodologia de apreciere a 

suprafeței  adecvate a habitatului 

Pentru estimarea valorii suprafeței adecvate au fost 

însumate în totalitate suprafețele cu habitatele 
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speciei în aria naturală protejată favorabile (păduri mature de fag și amestec, dar 

predomină fagul, cu expoziție sudică - zone însorite și 

relativ uscate). Aceste suprafețe pot fi considerate în 

totalitate ca suprafețe de hrănire și reproducere  pentru 

specie. În metodologia de apreciere a acestor suprafețe 

adecvate s-a luat in calcul și habitatele care prezintă 

amenințări de nivel mediu/scăzut și care în urma 

aplicării măsurilor de management pot devenii 

habitate favorabile speciei. De asemenea. s-a ținut 

cont și de limitele altitudinale în distribuția acestei 

specii (ajungând până în zona alpină). 

B.8 

Raportul dintre suprafața 

adecvată a habitatului speciei și 

suprafața actuală a habitatului 

speciei 

”>” - mai mare,   

B.9 
Tendința actuală a suprafeței 

habitatului speciei 

„ -„ descrescătoare” 

 

B.10 

Calitatea datelor privind tendința 

actuală a suprafeței habitatului 

speciei 

Medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau 

modelării datelor obținute prin măsurători parțiale; 

B.11 
Calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată 

Medie 

B.12 
Tendința actuală a calității 

habitatului speciei 

„-„descrescătoare 

 

B.13 

Calitatea datelor privind tendința 

actuală a calității habitatului 

speciei 

Medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau 

modelării datelor obținute prin măsurători parțiale; 

B.14 

Tendința actuală globală a 

habitatului speciei funcție de 

tendința suprafeței și de tendința 

calității habitatului speciei 

„-„descrescătoare 

 

B.15 Starea de conservare din punct de ”U1” - nefavorabilă - inadecvată, 
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vedere al habitatului speciei 

B.16 

Tendința stării de conservare din 

punct de vedere al habitatului 

speciei 

”0” - este stabilă,  

B.17 

Starea de conservare 

necunoscută din punct de vedere 

al habitatului speciei 

Nu este cazul. 

 

Tabel 126 C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru Descriere 

A1 Specia 313 Rosalia alpina 

A2. 
Tipul populației speciei în aria 

naturală protejată 

Populație permanentă (sedentară/rezidentă) 

 

C.3 
Tendința viitoare a mărimii 

populației 

”0” - stabilă,  

 

C.4 

Raportul dintre mărimea 

populației de referință pentru 

starea favorabilă și mărimea 

populației viitoare a speciei  

”>” - mai mare  

C.5 
Perspectivele speciei din punct de 

vedere al populației 

U2 - perspective inadecvate 

C.6 
Tendința viitoare a suprafeței 

habitatului speciei 

”0” - stabilă,  

 

C.7 

Raportul dintre suprafața 

adecvată a habitatului speciei și 

suprafața habitatului speciei în 

viitor  

”>” - mai mare,   

 

C.8 
Perspectivele speciei din punct de 

vedere al habitatului speciei 

U2 - nefavorabile - inadecvate, 

 

C.9 Perspectivele speciei în viitor ”U1” - nefavorabile - inadecvate,  

C.10 Efectul cumulat al impacturilor Mediu. 
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asupra speciei în viitor 

C11 Intensitatea presiunilor actuale 

asupra speciei  

Mediu. 

Tăieri de întreținere/curățire (Cod: B02.02)= 

intensitate medie, 

Pășunatul ne-intensiv în amestec de animale; tranzitul 

animalelor domestice (Cod: A04.02.01)= intensitate 

scăzută. 

C12 Intensitatea amenințărilor 

viitoare asupra speciei 

Scăzut. 

Colecționarea de animale (insecte,reptile, 

amfibieni….) (Cod: F03.02.01)= intensitate scăzută. 

Pășunat intensiv în amestec de animale  (Cod: 

A04.01.03)= intensitate scăzută. 

C13 Viabilitatea pe termen lung a 

speciei 

viabilitatea pe termen lung a speciei ar putea fi 

asigurată; 

C14 Starea de conservare din punct de 

vedere al perspectivelor speciei în 

viitor 

”U1” - nefavorabilă - inadecvată 

 

C15 Tendința stării de conservare din 

punct de vedere al perspectivelor 

speciei în viitor 

 ”0” - este stabilă,  

 

C16 Starea de conservare necunoscută 

din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nu este cazul. 

 

Tabel 127 D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei 

naturale protejate 

Nr Parametru Descriere 

A1. Specia 313 Rosalia alpina 

A2. Tipul populației speciei în aria 

naturală protejată 

Populație permanentă (sedentară/rezidentă) 

 

D.3. Starea globală de conservare a 

speciei 

”U1” - nefavorabilă - inadecvată,  
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D.4. Tendința stării globale de 

conservare a speciei 

”0” - este stabilă,  

 

D.5. Starea globală de conservare 

necunoscută 

Nu este cazul. 

D.6. Informații suplimentare Deși au fost identificate măsuri de management pentru 

asigurarea stării de conservare favorabilă a speciei 

Rosalia alpina, precizăm că acest proces este de lungă 

durată. Măsurile de management trebuiesc aplicate 

atât habitatelor unde a fost identificată Specia, dar și 

ecosistemelor adiacente. 

Specia Rosalia alpina a fost identificată în ecosisteme 

forestiere cu Fagus sylvatica , care deși sunt păduri 

mature, au un aspect insular. Reducerea suprafețelor 

de păduri adiacente ecosistemelor investigate și 

creșterea intensității factorilor antriopici,  pot avea un 

efect cumulat și asupra habitatelor unde a fost 

identificată Specia de interes comunitar.  

 

 

6.2. Evaluarea stării de conservare a fiecărui tip de habitat de interes conservativ 

 

Evaluarea stării de conservare s-a realizat pentru cele 10 tipuri de habitate incluse în 

Formularul standard al ROSCI0381 Râul Târgului-Argeșel-Râușor, pe baza informațiilor colectate 

din teren în cadrul proiectului POIM: 

- 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 

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

incanae Salicion albae); 

- 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 

- 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea);  

- 3220 Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane; 

- 4070* Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium; 

- 4060 Tufărișuri alpine și boreale; 
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- 6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel 

montan si alpin; 

- 6230* Pajiști montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase; 

- 8110 Grohotișuri silicioase din etajul montan până în cel alpin (Androsacetalia alpinae și 

Galeopsietalia ladani). 

Evaluarea stării globale de conservare a fiecărui tip de habitat s-a realizat pe baza evaluării 

stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al: suprafeței ocupate, structurii și 

funcțiilor sale specifice și perspectivelor sale în viitor. 

 

6.2.1 Habitate forestiere  

 

Din suprafața totală de circa 10.712 hectare ocupate de păduri în situl ROSCI0381 Râul 

Târgului-Argeșel-Râușor, aproximativ 572 hectare au fost afectate de tăieri ilegale în ultimii 3-12 

ani, tăieri care au ponderea cea mai mare în UPII Râușor și UPIII Cascoe. 

Starea de conservare a habitatelor forestiere a fost determinată în baza principalilor indicatori 

ai acestora, respectiv apartenența la tipurle de pădure natural fundamentale specifice habitatului atât 

ca pădure încheiată cât și în faze de clasă de regenerare, existența afectării semnificative cu tăieri 

ilegale și respective lipsa regenerării, grad de afectare cu doborâturi de vânt, atacuri de insecte și 

altele asemenea. 

În cazul habitatului 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-

Piceetea), în ultima perioadă istorică suprafața acestuia a fost extinsă artificial prin plantații de molid, 

este necesară o analiză de detaliu pentru a putea stabili cu precizie apartenența anumitor plantații la 

acest tip de habitat sau respectiv la habitatele 9110 și 91V0. 

Pădurile tăiate fără respectarea reglementărilor legale în urmă cu 7-12 ani și în care 

regenerarea s-a produs natural pot fi considerate cu stare de conservare favorabilă dacă compoziția 

speciilor este cea corespunzătoare tipului de habitat și dacă și gradul de acoperire cu regenerare este 

corespunzător. Alăturarea însă a unor astfel de suprafețe pe zeci și sute de hectare, combinată cu 

pășunatul repetat, generează schimbarea microclmatului și întârzie mult procesul de revenire a 

pădurii. 

Din totalul de 3.947 hectare, circa 3.589 ha au starea de conservare în prezent și de viitor 

favorabilă, în special  molidișurile din zona montană superioară, circa 358 ha au starea de conservare 

nefavorabilă-inadecvată în prezent și necunoscută în viitor. 

Suprafețele de molidișuri mai mari  afectate de tăieri necontrolate se regăsesc mai ales în 
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UPII Râușor 

Din cadrul tpului de habitat 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum, pădurile tăiate fără 

respectarea reglementărilor legale în urmă cu 7-12 ani și în care regenerarea s-a produs natural pot 

fi considerate cu stare de conservare favorabilă dacă compoziția speciilor este cea corespunzătoare 

tipului de habitat și dacă și gradul de acoperire cu regenerare este corespunzător, lucru de care s-a 

ținut cont și în prezenta evaluare. Alăturarea însă a unor astfel de suprafețe pe zeci și sute de hectare, 

combinată cu pășunatul repetat, generează schimbarea microclmatului și întârzie mult procesul de 

revenire a pădurii. 

În cazul habitatului 9110, în ultima perioadă istorică suprafața acestuia a fost redusă artificial 

prin plantații de molid și se reduce în continuare. Este necesară o analiză de detaliu pentru a putea 

stabili cu precizie apartenența anumitor păduri cu plantații de molid la acest tip de habitat sau 

respectiv la habitatele 9110 și 91V0. 

Din totalul de 5931 hectare, circa 5713 hectare au starea de conservare în prezent și de viitor 

favorabilă, în special  molidișuri din zona montană superioară, circa 218 ha au starea de conservare 

nefavorabil inadecvată în prezent și necunoscută în viitor 

În cazul habitatului 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion), pădurile tăiate fără 

respectarea reglementărilor legale în urmă cu 7-12 ani și în care regenerarea s-a produs natural pot 

fi considerate cu stare de conservare favorabilă dacă compoziția speciilor este cea corespunzătoare 

tipului de habitat și dacă și gradul de acoperire cu regenerare este corespunzător. Alăturarea însă a 

unor astfel de suprafețe pe zeci și sute de hectare, combinată cu pășunatul repetat, generează 

schimbarea microclmatului și întârzie mult procesul de revenire a pădurii. 

În cazul habitatului 91V0, în ultima perioadă istorică suprafața acestuia a fost redusă artificial 

prin plantații de molid și se reduce în continuare. Este necesară o analiză de detaliu pentru a putea 

stabili cu precizie apartenența anumitor păduri cu plantații de molid la acest tip de habitat sau 

respectiv la habitatul 9410. 

Din totalul de 806 hectare, circa 779 ha au starea de conservare în prezent și de viitor 

favorabilă, în special  molidișuri din zona montană superioară, circa 27 ha au starea de conservare 

nefavorabilă inadecvată în prezent și necunoscută în viitor 

Suprafața habitatului 91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae Salicion albae), este în prezent redusă la circa 70 hectare. Habitatul a fost 

afectat în trecut prin distrugerea aninilor odată cu corhănitul materialului lemnos pe versanți până în 

pâraiele principale în special  pe Valea Dâmboviței, precum și prin instalarea de numeroase răpi de 

material lemnos pe marginea pâraielor și implicit de manipularea lemnului în acestea. De asemenea, 
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a fost afectată starea de conservare a aninișurilor odată cu executarea de îndiguiri și baraje (Sătic, 

Râușor). Extinderea intravilanelor și mai ales a suprafețelor construite a dus de asemenea. la 

întreruperea galeriilor de anini sau îngustarea acestora în cel mai bun caz. 

Lipsa unor galerii sufficient de largi și continue a deteminat și declinul aninilor existenți încă, 

maifestându-se frecvent fenomene de uscare a acestora 

În general pe întreg habitatul din sit, starea de conservare a aninișurilor este 

necorespunzătoare inadecvată pe circa 30 % din suprafață și nefavorabilă rea pe 70% din suprafață. 

 

9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 

 

Tabel 128 E: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de 

vedere al suprafeței ocupate 

Nr Parametru Descriere 

E.1 Clasificarea tipului de habitat 
EC - tip de habitat de importanță comunitară; 

 

E.2 
Codul unic al tipului de 

habitat 

9110 

E.3 

Suprafața ocupată de tipul de 

habitat în aria naturală 

protejată 

7.072 ha 

E.4 

Calitatea datelor pentru 

suprafața ocupată de tipul de  

habitat în aria naturală 

protejată 

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau 

modelării datelor obținute prin măsurători parțiale 

 

E.5 

Raportul dintre suprafața 

ocupată de tipul de habitat în 

aria naturală protejată și 

suprafața ocupată de acesta la 

nivel național 

2-15 % corespunzătoare clasei „B”.  

E.6 

Suprafața ocupată de tipul de 

habitat în aria naturală  

comparată cu suprafața totală 

Semnificativă.  
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ocupată de acesta la nivel 

național  

E.7 

Suprafața reevaluată ocupată 

de tipul de habitat estimată în 

planul de management 

anterior 

Nu este cazul 

E.8 

Suprafața de referință pentru 

starea favorabilă a tipului de 

habitat în aria naturală 

protejată 

7.072 ha 

E.9 

Metodologia de apreciere a 

suprafeței de referință pentru 

starea favorabilă a tipului de 

habitat din aria naturală 

protejată 

Suprafața de referință pentru starea favorabilă a tipului 

de habitat este considerată suprafața istoric ocupată de 

tipul de habitat, suprafață care se poate aduce la o stare 

de conservare favorabilă prin activități de reconstrucție 

a tipului de habitat. 

E.10 

Raportul dintre suprafața de 

referință pentru starea 

favorabilă a tipului de habitat 

și suprafața actuală ocupată 

”≈” – aproximativ egal 

E.11 
Tendința actuală a suprafeței 

tipului de habitat 

”+” –crescătoare, 

 

E.12 

Reducerea suprafeței tipului 

de habitat se datorează 

restaurării altui tip de habitat  

Nu este cazul 

E.13 

Explicații asupra motivului 

descreșterii suprafeței tipului 

de habitat 

Nu este cazul 

E.14 

Calitatea datelor privind 

tendința actuală a suprafeței 

tipului de habitat 

Medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau 

modelării datelor obținute prin măsurători parțiale; 

 

E.15 
Magnitudinea tendinței 

actuale a suprafeței tipului de 

Nu existA. Date privind magnitudinea tendinței reale  
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habitat 

E.16 

Magnitudinea tendinței 

actuale a suprafeței tipului de  

habitat exprimată prin 

calificative 

Nu există suficiente informații pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinței actuale a suprafeței tipului de 

habitat. 

E.17 

Schimbări în tiparul de 

distribuție a suprafețelor 

tipului de habitat   

Există schimbări în tiparul de distribuție al suprafețelor 

tipului de habitat în cadrul ariei naturale protejate, dar 

acestea nu sunt nici majore, nici nesemnificative. 

E.18 

Starea de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere 

al suprafeței ocupate  

”FV” – favorabilă,  

 

E.19 

Tendința stării de conservare 

a tipului de habitat din punct 

de vedere al suprafeței 

ocupate  

Nu este cazul 

E.20 

Detalii asupra stării de 

conservare a tipului de habitat 

din punct de vedere al 

suprafeței ocupate 

- 

 

Tabel 129 F: Parametri pentru  evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de 

vedere al structurii și funcțiilor sale specifice 

Nr Parametru Descriere 

E.1. 
Clasificarea tipului de 

habitat 

EC - tip de habitat de importanță comunitară; 

 

E.2. 
Codul unic al tipului de 

habitat 

9110 

F.3 
Structura și funcțiile tipului 

de habitat 

Structura și funcțiile tipului de habitat, incluzând și 

speciile sale tipice nu se află în condiții bune, dar nu 

mai mult de 25% din suprafața tipului de habitat este 

deteriorată în ceea ce privește structura și funcțiile sale 

(incluzând și speciile sale tipice). 
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F.4 

Starea de conservare a 

tipului de habitat din punct 

de vedere al structurii și al 

funcțiilor specifice 

”U1” – nefavorabilă - inadecvată,  

 

F.5 

Tendința stării de conservare 

a tipului de habitat din punct 

de vedere al structurii și al 

funcțiilor specifice 

”-” – se înrăutățește,  

 

F.6 

Detalii asupra stării de 

conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere 

al structurii și al funcțiilor 

specifice 

 

 

Tabel 130 G: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de 

vedere al perspectivelor sale viitoare 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat 
EC - tip de habitat de importanță comunitară; 

 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 9110 

G.3 
Tendința viitoare a suprafeței 

tipului de habitat 

”0” – stabilă,  

 

G.4 

Raportul dintre suprafața de 

referință pentru starea favorabilă 

și suprafața tipului de habitat în 

viitor  

”≈” – aproximativ egal,  

 

G.5 
Perspectivele tipului de habitat 

în viitor 

FV – perspective bune 

 

G.6 
Efectul cumulat al impacturilor 

asupra tipului de habitat în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și 

amenințările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut 

sau nesemnificativ asupra tipului de habitat, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a tipului de 
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habitat. 

G.7 
Viabilitatea pe termen lung a 

tipului de habitat 

Viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat ar putea 

fi asigurată. 

 

 

Tabel 131 H: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanță comunitară; 

 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 9110 

H.3.  Starea globală de conservare a 

tipului de habitat 

”U1” – nefavorabilă - inadecvată 

 

H.4.  Tendința stării globale de 

conservare a tipului de habitat 

”0” – este stabilă,  

 

H.5.  Detalii asupra stării globale de 

conservare a tipului de habitat 

necunoscute 

Nu este cazul 

H.6.  Descrierea stării globale de 

conservare a tipului de habitat 

în aria naturală protejată 

Pădurile care fac parte din habitatul 9110 Păduri de fag 

de tip Luzulo-Fagetum din suprafața sitului Natura 2000 

ROSCI0381 Râul Târgului Argeșel Râușor ocupă o 

suprafața semnificativă din sit dar au fost istoric afectate 

de plantații artificiale de molid pe aproape un sfert din 

totalul unităților amenajistice componente, de asemenea 

aproape 6% din unitățile amenajistice au fost afectate de 

tăieri ilegale în trecut. De asemenea, lucrările silvice care 

se finalizează cu exploatări forestiere, activități care nu se 

ridică în prezent la standardele optime în domeniu  au ca 

efect generarea unei stări de conservare globale 

nefavorabile. În completare, nu există alte inițiative decât 

cea propusă prin planul de management de a se iniția 

activități de reconstrucție ecologică. 
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91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae 

Salicion albae) 

 

Tabel 132 E: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de 

vedere al suprafeței ocupate 

Nr Parametru Descriere 

E.1 
Clasificarea tipului de 

habitat 

EC - tip de habitat de importanță comunitară; 

 

E.2 
Codul unic al tipului de 

habitat 

91E0* 

E.3 

Suprafața ocupată de tipul de 

habitat în aria naturală 

protejată 

128 ha  

E.4 

Calitatea datelor pentru 

suprafața ocupată de tipul de  

habitat în aria naturală 

protejată 

Medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau 

modelării datelor obținute prin măsurători parțiale. 

 

E.5 

Raportul dintre suprafața 

ocupată de tipul de habitat în 

aria naturală protejată și 

suprafața ocupată de acesta 

la nivel național 

0-2% 

E.6 

Suprafața ocupată de tipul de 

habitat în aria naturală  

comparată cu suprafața 

totală ocupată de acesta la 

nivel național  

 

nesemnificativă.  

 

E.7 

Suprafața reevaluată ocupată 

de tipul de habitat estimată 

în planul de management 

anterior 

Nu este cazul 
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E.8 

Suprafața de referință pentru 

starea favorabilă a tipului de 

habitat în aria naturală 

protejată 

Cca. 150 ha 

E.9 

Metodologia de apreciere a 

suprafeței de referință pentru 

starea favorabilă a tipului de 

habitat din aria naturală 

protejată 

Suprafața de referință favorabilă a fost analizată ca fiind 

suprafața istoric ocupată de habitatul de anin pe cursurile 

principale de apă din sit. 

E.10 

Raportul dintre suprafața de 

referință pentru starea 

favorabilă a tipului de 

habitat și suprafața actuală 

ocupată 

”>>” – mult mai mare, (de regulă echivalent cu mai mult 

de 10% față de suprafața de referință pentru starea 

favorabilă a tipului de habitatului) 

 

E.11 
Tendința actuală a suprafeței 

tipului de habitat 

”-” – descrescătoare,  

 

E.12 

Reducerea suprafeței tipului 

de habitat se datorează 

restaurării altui tip de habitat  

Nu 

 

E.13 

Explicații asupra motivului 

descreșterii suprafeței 

tipului de habitat 

Activitate antropică 

E.14 

Calitatea datelor privind 

tendința actuală a suprafeței 

tipului de habitat 

Medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau 

modelării datelor obținute prin măsurători parțiale; 

 

E.15 

Magnitudinea tendinței 

actuale a suprafeței tipului 

de habitat 

0-34,8% 

E.16 

Magnitudinea tendinței 

actuale a suprafeței tipului 

de  habitat exprimată prin 

calificative 

>5% (1% pe an x numărul de ani; corespunde unui 

declin mare al suprafeței tipului de habitat dacă tendința 

este descrescătoare); 
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E.17 

Schimbări în tiparul de 

distribuție a suprafețelor 

tipului de habitat   

Nu există date suficiente privind schimbările tiparului de 

distribuție al suprafețelor tipului de habitat în cadrul 

ariei naturale protejate. 

E.18 

Starea de conservare a 

tipului de habitat din punct 

de vedere al suprafeței 

ocupate  

”U2” – nefavorabilă - rea, 

 

E.19 

Tendința stării de conservare 

a tipului de habitat din punct 

de vedere al suprafeței 

ocupate  

”-” – se înrăutățește,  

 

E.20 

Detalii asupra stării de 

conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere 

al suprafeței ocupate 

Declinul suprafeței galeriilor de anini este determinat de 

factori antropici directi sau indirecti, respectiv pășunat, 

dezvoltări, regularizări albii, drumuri și exploatări 

forestiere, reducerea cantității de lumină datorită 

speciilor dominante ca molidul introdus artificial care 

determină uscări ale aninilor, etc 

 

Tabel 133 F: Parametri pentru  evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de 

vedere al structurii și funcțiilor sale specifice 

Nr Parametru Descriere 

E.1. 
Clasificarea tipului de 

habitat 

EC - tip de habitat de importanță comunitară; 

. 

E.2. 
Codul unic al tipului de 

habitat 

91E0* 

 

F.3 
Structura și funcțiile 

tipului de habitat 

Mai mult de 25% din suprafața tipului de habitat în aria 

naturală protejată este deteriorată în ceea ce privește 

structura și funcțiile habitatului (incluzând și speciile sale 

tipice). 

 

F.4 
Starea de conservare a 

tipului de habitat din punct 

”U2” – nefavorabilă - rea, 
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de vedere al structurii și al 

funcțiilor specifice 

F.5 

Tendința stării de 

conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere 

al structurii și al funcțiilor 

specifice 

”-” – se înrăutățește,  

 

F.6 

Detalii asupra stării de 

conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere 

al structurii și al funcțiilor 

specifice 

Fenomenele de uscare, rupturile de vânt, lipsa regenerării 

naturale eliminate prin pășunat pășunat, prezența de 

specii invazive autohtone pentru habitat (molidul), 

depozitarea si manipularea de material lemnos, variația 

debitelor de apă, intretinerea drumurilor, au făcut ca 

habitatul 91E0* să nu mai aibă structura unor arborete 

compacte și continui și de asemenea au limitat efectul 

benefic al îndeplinirii funcțiilor acestui habitat  

 

Tabel 134 G: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de 

vedere al perspectivelor sale viitoare 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat 
EC - tip de habitat de importanță comunitară; 

 

E.2. 
Codul unic al tipului de 

habitat 

91E0* 

 

G.3 
Tendința viitoare a suprafeței 

tipului de habitat 

”-” – descrescătoare,  

 

G.4 

Raportul dintre suprafața de 

referință pentru starea 

favorabilă și suprafața tipului 

de habitat în viitor  

”≈” – aproximativ egal,  

 

G.5 
Perspectivele tipului de 

habitat în viitor 

U2 – perspective inadecvate 

 

G.6 Efectul cumulat al Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
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impacturilor asupra tipului de 

habitat în viitor 

amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat 

mediu, semnificativ asupra tipului de habitat, afectând  

semnificativ viabilitatea pe termen lung a tipului de 

habitat. 

 

G.7 
Viabilitatea pe termen lung a 

tipului de habitat 

Viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat ar putea fi 

asigurată. 

 

 

Tabel 135 H: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanță comunitară 

E.2. Codul unic al tipului de 

habitat 

91E0* 

H.7.  Starea globală de conservare 

a tipului de habitat 

”U2” – nefavorabilă - rea, 

 

H.8.  Tendința stării globale de 

conservare a tipului de habitat 

”-” – se înrăutățește,  

 

H.9.  Detalii asupra stării globale 

de conservare a tipului de 

habitat necunoscute 

Nu este cazul 

H.10.  Descrierea stării globale de 

conservare a tipului de habitat 

în aria naturală protejată 

Starea de conservare globală a habitatului prioritar 91E0* 

este nefavorabilă rea, acesta a suferit datorită în special 

intervențiilor antropice directe și indirecte. 

 

91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) 

 

Tabel 136 E: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de 

vedere al suprafeței ocupate 

Nr Parametru Descriere 

E.1 Clasificarea tipului de EC - tip de habitat de importanță comunitară; 
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habitat  

E.2 
Codul unic al tipului de 

habitat 

91V0  

 

E.3 

Suprafața ocupată de tipul 

de habitat în aria naturală 

protejată 

898 ha 

E.4 

Calitatea datelor pentru 

suprafața ocupată de tipul 

de  habitat în aria naturală 

protejată 

Medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării 

datelor obținute prin măsurători parțiale. 

 

E.5 

Raportul dintre suprafața 

ocupată de tipul de habitat 

în aria naturală protejată și 

suprafața ocupată de acesta 

la nivel național 

 

0,05%, clasa C 

E.6 

Suprafața ocupată de tipul 

de habitat în aria naturală  

comparată cu suprafața 

totală ocupată de acesta la 

nivel național  

Semnificativă - Clasa C 

 

E.7 

Suprafața reevaluată 

ocupată de tipul de habitat 

estimată în planul de 

management anterior 

Nu este cazul 

E.8 

Suprafața de referință 

pentru starea favorabilă a 

tipului de habitat în aria 

naturală protejată 

 

898 ha 

E.9 

Metodologia de apreciere a 

suprafeței de referință 

pentru starea favorabilă a 

tipului de habitat din aria 

Suprafața de referință pentru starea favorabilă a 

habitatului 91V0 s-a estimat luând în considerare 

suprafața totală identificată a fi ocupată de acest habitat în 

sit și care considerăm că prin aplicarea de măsuri de 
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naturală protejată conservsare corespunzătoare pe termen lung poate fi 

atinsă. Suprafața a fost estimată prin digitizarea 

parcelarului silvic aferent ultimului amenajament silvic 

efectuat de ICAS pentru Statul Român și este rezultată 

automat în sistemul GIS. Există diferențe între suprafețele 

în GIS și suprafețele descrise analitic în amenajamentele 

silvice, ținând cont de faptul că de mai mult de 40-50 ani 

măsurători topografice silvice nu s-au mai efectuat în teren 

E.10 

Raportul dintre suprafața 

de referință pentru starea 

favorabilă a tipului de 

habitat și suprafața actuală 

ocupată 

”≈” – aproximativ egal,  

 

E.11 

Tendința actuală a 

suprafeței tipului de 

habitat 

 

”-” – descrescătoare,  

 

E.12 

Reducerea suprafeței 

tipului de habitat se 

datorează restaurării altui 

tip de habitat  

Nu 

 

E.13 

Explicații asupra 

motivului descreșterii 

suprafeței tipului de 

habitat 

Nu este cazul 

E.14 

Calitatea datelor privind 

tendința actuală a 

suprafeței tipului de 

habitat 

Medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării 

datelor obținute prin măsurători parțiale. 

 

E.15 

Magnitudinea tendinței 

actuale a suprafeței tipului 

de habitat 

1-4% 

E.16 Magnitudinea tendinței Nu este cazul 
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actuale a suprafeței tipului 

de  habitat exprimată prin 

calificative 

E.17 

Schimbări în tiparul de 

distribuție a suprafețelor 

tipului de habitat   

 

Nu există schimbări în tiparul de distribuție al suprafețelor 

tipului de habitat în cadrul ariei naturale protejate sau 

acestea sunt nesemnificative. 

E.18 

Starea de conservare a 

tipului de habitat din punct 

de vedere al suprafeței 

ocupate  

”FV” – favorabilă 

 

E.19 

Tendința stării de 

conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere 

al suprafeței ocupate  

”0” – este stabilă,  

 

E.20 

Detalii asupra stării de 

conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere 

al suprafeței ocupate 

Nu este cazul 

 

Tabel 137 F: Parametri pentru  evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de 

vedere al structurii și funcțiilor sale specifice 

Nr Parametru Descriere 

E.1. 
Clasificarea tipului de 

habitat 

EC - tip de habitat de importanță comunitară; 

 

E.2. 
Codul unic al tipului de 

habitat 

91V0  

 

F.3 
Structura și funcțiile 

tipului de habitat 

Structura și funcțiile tipului de habitat, incluzând și 

speciile sale tipice nu se află în condiții bune, dar nici mai 

mult de 25% din suprafața tipului de habitat nu este 

deteriorată în ceea ce privește structura și funcțiile sale 

(incluzând și speciile sale tipice). 
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F.4 

Starea de conservare a 

tipului de habitat din 

punct de vedere al 

structurii și al funcțiilor 

specifice 

 

”U1” – nefavorabilă - inadecvată,  

 

F.5 

Tendința stării de 

conservare a tipului de 

habitat din punct de 

vedere al structurii și al 

funcțiilor specifice 

 

”-” – se înrăutățește,  

 

F.6 

Detalii asupra stării de 

conservare a tipului de 

habitat din punct de 

vedere al structurii și al 

funcțiilor specifice 

Nu este cazul 

 

Tabel 138 G: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de 

vedere al perspectivelor sale viitoare 

Nr Parametru Descriere 

E.1. 
Clasificarea tipului de 

habitat 

EC - tip de habitat de importanță comunitară; 

 

E.2. 
Codul unic al tipului de 

habitat 

91V0 

G.3 
Tendința viitoare a 

suprafeței tipului de habitat 

”0” – stabilă,  

 

G.4 

Raportul dintre suprafața de 

referință pentru starea 

favorabilă și suprafața 

tipului de habitat în viitor  

”≈” – aproximativ egal,  

 

G.5 
Perspectivele tipului de 

habitat în viitor 

FV– perspective favorabile 

G.6 Efectul cumulat al Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau 
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impacturilor asupra tipului 

de habitat în viitor 

amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat 

mediu, semnificativ asupra tipului de habitat, afectând  

semnificativ viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat. 

G.7 
Viabilitatea pe termen lung a 

tipului de habitat 

Viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat ar putea fi 

asigurată. 

 

 

Tabel 139 H: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de 

habitat 

EC - tip de habitat de importanță comunitară; 

E.2. Codul unic al tipului de 

habitat 

91V0  

 

H.11.  Starea globală de conservare 

a tipului de habitat 

 

”U1” – nefavorabilă - inadecvată,  

 

H.12.  Tendința stării globale de 

conservare a tipului de 

habitat 

 

”-” – se înrăutățește,  

 

H.13.  Detalii asupra stării globale 

de conservare a tipului de 

habitat necunoscute 

Nu este cazul 

H.14.  Descrierea stării globale de 

conservare a tipului de 

habitat în aria naturală 

protejată 

Starea de conservare a habitatului 91V0 în situl ROSCI0381 

Râul Târgului Argeșel Râușor este afectată în primul rând 

istoric prin plantațiile de molid care s-au efectuat în trecut 

pe o suprafață de circa 94 hectare din totalul de 820,1 hectare 

din sit. In al doilea rând starea de conservare este afectată de 

tăieri neconforme legislației silvice și de modul cum se 

desfășoară activitățile de exploatări forestiere fără asigurarea 

procentului minim de regenerare naturală în perioade și cu 

tehnologii de exploatare care aduc prejudicii pădurii. De 

asemenea, continuă tendința de a planta puieți de molid în 
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aceste suprafețe în completarea regenerării naturale 

insuficiente în urma tăierilor. Existența de tăieri ilegale, lipsa 

cantităților suficiente de lemn mort care se regăsește în 

păduri, suprafața ocupată de păduri cu vârsta de peste 100 

ani bătrâne nu depășește 8 % din suprafața totală. 

 

9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea) 

 

Tabel 140  E: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de 

vedere al suprafeței ocupate 

Nr Parametru Descriere 

E.1 
Clasificarea tipului de 

habitat 

EC - tip de habitat de importanță comunitară; 

 

E.2 
Codul unic al tipului de 

habitat 

9410 

E.3 

Suprafața ocupată de tipul 

de habitat în aria naturală 

protejată 

 2.863 ha 

E.4 

Calitatea datelor pentru 

suprafața ocupată de tipul 

de  habitat în aria naturală 

protejată 

Medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării 

datelor obținute prin măsurători parțiale; 

 

E.5 

Raportul dintre suprafața 

ocupată de tipul de habitat 

în aria naturală protejată 

și suprafața ocupată de 

acesta la nivel național 

0-2% 

E.6 

Suprafața ocupată de tipul 

de habitat în aria naturală  

comparată cu suprafața 

totală ocupată de acesta la 

nivel național  

Nesemnificativă.  
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E.7 

Suprafața reevaluată 

ocupată de tipul de habitat 

estimată în planul de 

management anterior 

Nu este cazul 

E.8 

Suprafața de referință 

pentru starea favorabilă a 

tipului de habitat în aria 

naturală protejată 

2.863 ha 

E.9 

Metodologia de apreciere 

a suprafeței de referință 

pentru starea favorabilă a 

tipului de habitat din aria 

naturală protejată 

Suprafața de referință pentru starea favorabilă a tipului de 

habitat din aria naturală protejată [E.8.], a fost estimată prin 

adunarea în GIS a suprafețelor unităților amenajistice care 

constituie tipuri de pădure aferente habitatului 9410 

nemodificate istoric prin intervenții antropice care să-i 

modifice caracterul natural al acestuia. 

E.10 

Raportul dintre suprafața 

de referință pentru starea 

favorabilă a tipului de 

habitat și suprafața 

actuală ocupată 

”≈” – aproximativ egal,  

 

E.11 

Tendința actuală a 

suprafeței tipului de 

habitat 

”-” – descrescătoare,  

E.12 

Reducerea suprafeței 

tipului de habitat se 

datorează restaurării altui 

tip de habitat  

Da 

 

E.13 

Explicații asupra 

motivului descreșterii 

suprafeței tipului de 

habitat 

Suprafața tipului de habitat 9410 a fost estimată în 

formularul standard și în forma inițială a planului de 

management numai după prezența identificată după 

imagini satelitare fără a se constata faptul că istoric o parte 

din pădurile ocupate de molid în prezent sunt păduri 

rezultate din plantarea artificială a molidului în suprafețe 
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de păduri de fag și amestecuri de fag cu rășinoase. 

E.14 

Calitatea datelor privind 

tendința actuală a 

suprafeței tipului de 

habitat 

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete; 

 

E.15 

Magnitudinea tendinței 

actuale a suprafeței 

tipului de habitat 

 65-70% 

E.16 

Magnitudinea tendinței 

actuale a suprafeței 

tipului de  habitat 

exprimată prin 

calificative 

<5% 

 

E.17 

Schimbări în tiparul de 

distribuție a suprafețelor 

tipului de habitat   

Există schimbări majore în tiparul de distribuție al 

suprafețelor tipului de habitat în cadrul ariei naturale 

protejate. 

E.18 

Starea de conservare a 

tipului de habitat din 

punct de vedere al 

suprafeței ocupate  

”FV” – favorabilă,  

 

E.19 

Tendința stării de 

conservare a tipului de 

habitat din punct de 

vedere al suprafeței 

ocupate  

Nu este cazul 

E.20 

Detalii asupra stării de 

conservare a tipului de 

habitat din punct de 

vedere al suprafeței 

ocupate 

Nu este cazul 

 

Tabel 141 F: Parametri pentru  evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de 

vedere al structurii și funcțiilor sale specifice 
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Nr Parametru Descriere 

E.1. 
Clasificarea tipului de 

habitat 

EC - tip de habitat de importanță comunitară; 

 

E.2. 
Codul unic al tipului de 

habitat 

9410  

F.3 
Structura și funcțiile 

tipului de habitat 

Structura și funcțiile tipului de habitat, incluzând și speciile 

sale tipice se află în condiții bune, fără deteriorări 

semnificative. 

F.4 

Starea de conservare a 

tipului de habitat din 

punct de vedere al 

structurii și al funcțiilor 

specifice 

”FV” – favorabilă,  

 

F.5 

Tendința stării de 

conservare a tipului de 

habitat din punct de 

vedere al structurii și al 

funcțiilor specifice 

Nu este cazul 

F.6 

Detalii asupra stării de 

conservare a tipului de 

habitat din punct de 

vedere al structurii și al 

funcțiilor specifice 

Nu este cazul 

 

Tabel 142 G: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de 

vedere al perspectivelor sale viitoare 

Nr Parametru Descriere 

E.1. 
Clasificarea tipului de 

habitat 

EC - tip de habitat de importanță comunitară; 

 

E.2. 
Codul unic al tipului de 

habitat 

9410  

G.3 Tendința viitoare a ”0” – stabilă,  
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suprafeței tipului de habitat  

G.4 

Raportul dintre suprafața de 

referință pentru starea 

favorabilă și suprafața 

tipului de habitat în viitor  

”≈” – aproximativ egal,  

 

G.5 
Perspectivele tipului de 

habitat în viitor 

FV – perspective bune 

 

G.6 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra tipului 

de habitat în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și 

amenințările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau 

nesemnificativ asupra tipului de habitat, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat. 

G.7 
Viabilitatea pe termen lung a 

tipului de habitat 

Viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat este 

asigurată. 

 

 

Tabel 143 H: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de 

habitat 

EC - tip de habitat de importanță comunitară; 

 

E.2. Codul unic al tipului de 

habitat 

9410  

H.15.  Starea globală de 

conservare a tipului de 

habitat 

”FV” – favorabilă,  

 

H.16.  Tendința stării globale 

de conservare a tipului 

de habitat 

”0” – este stabilă,  

 

H.17.  Detalii asupra stării 

globale de conservare a 

tipului de habitat 

necunoscute 

Nu este cazul 

H.18.  Descrierea stării În urma introducerii tipurilor de tratamente bazate pe asigurarea 
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globale de conservare a 

tipului de habitat în aria 

naturală protejată 

regenerării naturale respectiv reducerea și eliminarea tăierilor 

rase, asigurarea materialul forestier de reproducere de 

proveniență locală, introducerea de specii de ajutor, păstrarea 

resurselor genetice valoroase (arbori bătrâni), desemnarea de 

zone de nonintervenție în vederea cercetării și monitorizării 

habitatelor forestiere strarea globală de conservare se va 

îmbunătăți, efectul schimbărilor climatice va favoriza creșterea 

procentului de foioase dar și extinderea limitei superioare a 

molidișurilor 

 

 

6.2.2 Habitate de pajiști și tufărișuri 

 

3220 Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane 

 

Tabel 144 E: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de 

vedere al suprafeței ocupate 

Nr Parametru Descriere 

E.1 Clasificarea tipului de habitat 
EC - tip de habitat de importanță 

comunitară 

E.2 Codul unic al tipului de habitat 3220 

E.3 
Suprafața ocupată de tipul de habitat în aria 

naturală protejată 

0,1-0,5 ha 

E.4 
Calitatea datelor pentru suprafața ocupată de 

tipul de habitat în aria naturală protejată 

Bună - estimări statistice robuste sau 

inventarieri complete  

E.5 

Raportul dintre suprafața ocupată de tipul de 

habitat în aria naturală protejată și suprafața 

ocupată de acesta la nivel național 

0-2 % 

E.6 

Suprafața ocupată de tipul de habitat în aria 

naturală comparată cu suprafața totală 

ocupată de acesta la nivel național  

Nesemnificativă 

E.7 Suprafața reevaluată ocupată de tipul de Nu este cazul 
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habitat estimată în planul de management 

anterior 

E.8 

Suprafața de referință pentru starea 

favorabilă a tipului de habitat în aria naturală 

protejată 

0,1-0,5 ha 

E.9 

Metodologia de apreciere a suprafeței de 

referință pentru starea favorabilă a tipului de 

habitat din aria naturală protejată 

Analiza GIS 

E.10 

Raportul dintre suprafața de referință pentru 

starea favorabilă a tipului de habitat și 

suprafața actuală ocupată 

 

”≈” - aproximativ egal 

E.11 
Tendința actuală a suprafeței tipului de 

habitat 

”0” - stabilă 

 

E.12 
Reducerea suprafeței tipului de habitat se 

datorează restaurării altui tip de habitat  

Nu este cazul 

E.13 
Explicații asupra motivului descreșterii 

suprafeței tipului de habitat 

Nu este cazul 

E.14 
Calitatea datelor privind tendința actuală a 

suprafeței tipului de habitat 

Medie - date estimate pe baza extrapolării 

și/sau modelării datelor obținute prin 

măsurători parțiale 

 

E.15 
Magnitudinea tendinței actuale a suprafeței 

tipului de habitat 

Nu există suficiente informații 

E.16 
Magnitudinea tendinței actuale a suprafeței 

tipului de  habitat exprimată prin calificative 

<5% 

E.17 
Schimbări în tiparul de distribuție a 

suprafețelor tipului de habitat   

Nu există schimbări în tiparul de distribuție 

al suprafețelor tipului de habitat în cadrul 

ariei naturale protejate sau acestea sunt 

nesemnificative. 

E.18 
Starea de conservare a tipului de habitat din 

punct de vedere al suprafeței ocupate  

”FV” - favorabilă 

 

E.19 Tendința stării de conservare a tipului de Nu este cazul 
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habitat din punct de vedere al suprafeței 

ocupate  

E.20 

Detalii asupra stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al suprafeței 

ocupate 

Nu este cazul 

 

Tabel 145 F: Parametri pentru  evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de 

vedere al structurii și funcțiilor sale specifice 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat 
EC - tip de habitat de importanță 

comunitară 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 3220 

F.3 Structura și funcțiile tipului de habitat 

Structura și funcțiile tipului de habitat, 

incluzând și speciile sale tipice se află în 

condiții bune, fără deteriorări semnificative. 

Compoziția floristică a habitatului este 

edificată de Saxifraga stellaris care are 

acoperiri apreciabile, mai ales în punctele 

de observație de pe Iezerul Mic, locații unde 

se dezvoltă bine și pătura muscinală 

dominată de Philonotis sp. Alături de 

acestea covorul vegetal este format și din 

Silene pusilla, Chrysosplenium alpinum, 

Aconitum tauricum, Viola biflora, 

Soldanella pusilla, Chaerophyllum 

hirsutum, Veratrum album, Plantago 

gentianoides, Ligusticum mutellina, 

Saxifraga heucherifolia, Leontodon 

autumnalis, Deschampsia caespitosa, 

Geum rivale, Nardus stricta, Doronicum 

carpaticum, Cardamine pratensis, 

Myosotis scorpioides, Caltha palustris, 
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Carex ovalis, Juncus effusus, Epilobium 

palustre, Prunella vulgaris, Picea abies 

juv., Luzula campestris, Carex echinata, 

Vaccinium myrtillus, Thymus pulegioides, 

Carex canescens, Parnassia palustris, 

Soldanella hungarica 

F.4 

Starea de conservare a tipului de habitat din 

punct de vedere al structurii și al funcțiilor 

specifice 

”FV” - favorabilă 

 

F.5 

Tendința stării de conservare a tipului de habitat 

din punct de vedere al structurii și al funcțiilor 

specifice 

Nu este cazul 

F.6 

Detalii asupra stării de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al structurii și al 

funcțiilor specifice 

Structura floristică este caracteristică 

fitocenozelor fontinale, dar pe Țefeleica 

încărcătura organică este mai puternică 

datorată probabil tranzitului animalelor și 

poate modifica, în timp, spectrul floristic.  

 

Tabel 146 G: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de 

vedere al perspectivelor sale viitoare 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanță comunitară 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 3220 

G.3 
Tendința viitoare a suprafeței tipului de 

habitat 

”0” - stabilă 

 

G.4 

Raportul dintre suprafața de referință pentru 

starea favorabilă și suprafața tipului de 

habitat în viitor  

”≈” - aproximativ egal 

G.5 Perspectivele tipului de habitat în viitor 
FV - perspective bune 

 

G.6 
Efectul cumulat al impacturilor asupra 

tipului de habitat în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile 

actuale și/sau amenințările viitoare (A 1. 
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H01.05 - Poluarea difuză a apelor de 

suprafață, cauzată de activități agricole și 

forestiere pe Țefeleica; B. 3. J02.06.02 - 

Captări de apă de suprafață pentru 

alimentarea cu apă; B. 4. M01.02 - Secete și 

precipitații reduse), vor avea în viitor un efect 

cumulat mediu, semnificativ asupra tipului 

de habitat, afectând  semnificativ viabilitatea 

pe termen lung a tipului de habitat. 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile 

actuale și amenințările viitoare (A 1. H01.05 

- Poluarea difuză a apelor de suprafață, 

cauzată de activități agricole și forestiere în 

Iezerul Mic; B. 1. D01.01 - Poteci, trasee, 

trasee pentru ciclism; B. 2. G01.02.03 - 

Conducerea în afara drumului a vehiculelor 

motorizate), vor avea un efect cumulat scăzut 

sau nesemnificativ asupra tipului de habitat, 

neafectând semnificativ viabilitatea pe 

termen lung a tipului de habitat. 

G.7 
Viabilitatea pe termen lung a tipului de 

habitat 

Viabilitatea pe termen lung a tipului de 

habitat este asigurată 

G.8. 

Intensitatea presiunilor actuale asupra tipului 

de habitat 

Medie dacă ne referim la presiunea  actuală 

de pe Țefeleica A 1. H01.05 - Poluarea difuză 

a apelor de suprafață, cauzată de activități 

agricole și forestiere. 

Scăzut dacă ne referim la presiunea actuală A 

1. H01.05 - Poluarea difuză a apelor de 

suprafață, cauzată de activități agricole și 

forestiere pe Iezerul Mic. 

G.9. 
Intensitatea amenințărilor viitoare asupra 

tipului de habitat  

Medie dacă ne referim la amenințările 

viitoare B. 3. J02.06.02 - Captări de apă de 



525 
 
 

suprafață pentru alimentarea cu apă și B. 4. 

M01.02 - Secete și precipitații reduse. 

Scăzută dacă ne referim la amenințările 

viitoare B. 1. D01.01 - Poteci, trasee, trasee 

pentru ciclism și B. 2. G01.02.03 - 

Conducerea în afara drumului a vehiculelor 

motorizate. 

G.10. 

Starea de conservare a tipului de habitatul 

din punct de vedere al perspectivelor sale 

viitoare 

”FV” - favorabilă 

 

G.11 

Tendința stării de conservare a tipului de 

habitatul din punct de vedere al 

perspectivelor sale viitoare 

Nu este cazul 

G.12. 

Detalii asupra stării de conservare a tipului 

de habitatul din punct de vedere al 

perspectivelor sale viitoare  

Nu este cazul 

 

Tabel 147 H: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanță comunitară 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 3220 

H.1. Starea globală de conservare a tipului de 

habitat 

”FV” - favorabilă 

 

H.2. Tendința stării globale de conservare a 

tipului de habitat 

Nu este cazul 

H.3. Detalii asupra stării globale de conservare a 

tipului de habitat necunoscute 

Nu este cazul 

H.4. Descrierea stării globale de conservare a 

tipului de habitat în aria naturală protejată 

Cercetările realizate în situl ROSCI0381 au 

reliefat starea bună de conservare a 

comunităților fontinale în care sunt prezente 

speciile caracteristice și edificatoare. Impactul 

antropic, în prezent, este redus. 
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4070* Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium 

 

Tabel 148 E: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de 

vedere al suprafeței ocupate 

Nr Parametru Descriere 

E.1 Clasificarea tipului de habitat 
EC - tip de habitat prioritar de importanță 

comunitară 

E.2 Codul unic al tipului de habitat 4070* 

E.3 
Suprafața ocupată de tipul de habitat în aria 

naturală protejată 

82 ha 

E.4 
Calitatea datelor pentru suprafața ocupată de 

tipul de habitat în aria naturală protejată 

Bună - estimări statistice robuste sau 

inventarieri complete; 

E.5 

Raportul dintre suprafața ocupată de tipul de 

habitat în aria naturală protejată și suprafața 

ocupată de acesta la nivel național 

0-2 % 

E.6 

Suprafața ocupată de tipul de habitat în aria 

naturală comparată cu suprafața totală 

ocupată de acesta la nivel național  

Nesemnificativă 

E.7 

Suprafața reevaluată ocupată de tipul de 

habitat estimată în planul de management 

anterior 

Nu este cazul 

E.8 

Suprafața de referință pentru starea 

favorabilă a tipului de habitat în aria naturală 

protejată 

82 ha 

E.9 

Metodologia de apreciere a suprafeței de 

referință pentru starea favorabilă a tipului de 

habitat din aria naturală protejată 

Analiza GIS 

E.10 

Raportul dintre suprafața de referință pentru 

starea favorabilă a tipului de habitat și 

suprafața actuală ocupată 

”≈” – aproximativ egal 

E.11 Tendința actuală a suprafeței tipului de ”0” – stabilă 
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habitat 

E.12 
Reducerea suprafeței tipului de habitat se 

datorează restaurării altui tip de habitat  

Nu este cazul 

E.13 
Explicații asupra motivului descreșterii 

suprafeței tipului de habitat 

Nu este cazul 

E.14 
Calitatea datelor privind tendința actuală a 

suprafeței tipului de habitat 

Medie - date estimate pe baza extrapolării 

și/sau modelării datelor obținute prin 

măsurători parțiale 

E.15 
Magnitudinea tendinței actuale a suprafeței 

tipului de habitat 

Nu există suficiente informații 

E.16 
Magnitudinea tendinței actuale a suprafeței 

tipului de  habitat exprimată prin calificative 

<5% 

E.17 
Schimbări în tiparul de distribuție a 

suprafețelor tipului de habitat   

Nu există schimbări în tiparul de distribuție 

al suprafețelor tipului de habitat în cadrul 

ariei naturale protejate sau acestea sunt 

nesemnificative. 

E.18 
Starea de conservare a tipului de habitat din 

punct de vedere al suprafeței ocupate  

”FV” – favorabilă,  

 

E.19 

Tendința stării de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al suprafeței 

ocupate  

Nu este cazul 

E.20 

Detalii asupra stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al suprafeței 

ocupate 

Nu este cazul 

 

Tabel 149 F: Parametri pentru  evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de 

vedere al structurii și funcțiilor sale specifice 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat 
EC - tip de habitat prioritar de importanță 

comunitară 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 4070* 

F.3 Structura și funcțiile tipului de habitat Structura și funcțiile tipului de habitat, 



528 
 
 

incluzând și speciile sale tipice se află în 

condiții bune, fără deteriorări semnificative. 

În toate punctele de observație există speciile 

edificatoare (Pinus mugo, Rhododendron 

myrtifolium) într-o stare de conservare bună 

însoțite de un cortegiu alte specii care 

conturează fizionomia tipică jnepenișurilor, 

precum: Vaccinium myrtillus, Vaccinium 

vitis-idaea, Vaccinium gaultherioides, 

Bruckenthalia spiculifolia, Homogyne 

alpina, Deschampsia flexuosa, Sorbus 

aucuparia, Veratrum album, Campanula 

abietina, Polygonum bistorta, Senecio 

ovatus, Soldanella hungarica, Hypericum 

maculatum, Oxalis acetosella, Luzula 

luzuloides, Achillea distans, Potentilla 

ternata, Festuca airoides, Geum montanum, 

Ligusticum mutellina. 

De asemenea. au fost identificate exemplare 

de Campanula serrata, specie listată în 

Anexa IIb a Directivei Habitate. 

F.4 

Starea de conservare a tipului de habitat din 

punct de vedere al structurii și al funcțiilor 

specifice 

”FV” - favorabilă 

 

F.5 

Tendința stării de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al structurii și al 

funcțiilor specifice 

Nu este cazul 

F.6 

Detalii asupra stării de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al structurii și al 

funcțiilor specifice 

Nu este cazul 

 

Tabel 150 G: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de 

vedere al perspectivelor sale viitoare 
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Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat 
EC - tip de habitat prioritar de importanță 

comunitară 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 4070* 

G.3 
Tendința viitoare a suprafeței tipului de 

habitat 

”0” - stabilă,  

 

G.4 

Raportul dintre suprafața de referință pentru 

starea favorabilă și suprafața tipului de 

habitat în viitor  

”≈” - aproximativ egal 

 

G.5 Perspectivele tipului de habitat în viitor 
FV - perspective bune 

 

G.6 
Efectul cumulat al impacturilor asupra 

tipului de habitat în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile 

actuale și/sau amenințările viitoare (A 1. 

A04.01 - Pășunatul intensiv; B. 1. J 01.01 - 

Incendii), vor avea în viitor un efect cumulat 

mediu, semnificativ asupra tipului de habitat, 

afectând  semnificativ viabilitatea pe termen 

lung a tipului de habitat. 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile 

actuale și amenințările viitoare (B. 2. 

F04.02.01 - Adunare manuală; B. 3. K 03.03 

- Introducere a unor boli (patogeni 

microbieni; B. 4. G 01.08 - Alte activități 

sportive și recreative în aer liber), vor avea un 

efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 

asupra tipului de habitat, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a 

tipului de habitat. 

G.7 
Viabilitatea pe termen lung a tipului de 

habitat 

Viabilitatea pe termen lung a tipului de 

habitat este asigurată. 

G.8. 
Intensitatea presiunilor actuale asupra tipului 

de habitat 

Medie - dacă ne referim la presiunea actuală 

A 1. A04.01 - Pășunatul intensiv 



530 
 
 

G.9. 

Intensitatea amenințărilor viitoare asupra 

tipului de habitat  

Medie - dacă ne referim la amenințarea 

potențială B. 1. J 01.01 - Incendii 

Scăzută - dacă ne referim la amenințările 

viitoare: B. 2. F04.02.01 - Adunare manuală; 

B. 3. K 03.03 - Introducere a unor boli 

(patogeni microbieni; B. 4. G 01.08 - Alte 

activități sportive și recreative în aer liber. 

G.10. 

Starea de conservare a tipului de habitatul 

din punct de vedere al perspectivelor sale 

viitoare 

”FV” - favorabilă 

G.11. 

Tendința stării de conservare a tipului de 

habitatul din punct de vedere al 

perspectivelor sale viitoare 

Nu este cazul 

G.12. 

Detalii asupra stării de conservare a tipului 

de habitatul din punct de vedere al 

perspectivelor sale viitoare  

Nu este cazul 

 

Tabel 151 H: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat prioritar de importanță 

comunitară 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 4070* 

H.3. Starea globală de conservare a tipului de 

habitat 

”FV” - favorabilă 

 

H.4. Tendința stării globale de conservare a 

tipului de habitat 

Nu este cazul 

H.5. Detalii asupra stării globale de conservare a 

tipului de habitat necunoscute 

Nu este cazul 

H.6. Descrierea stării globale de conservare a 

tipului de habitat în aria naturală protejată 

Cercetările realizate în situl ROSCI0381 Râul 

Târgului-Argeșel-Râușor evidențiază o stare de 

conservare bună a jnepenișurilor, cu o structură 

bine definită prin speciile caracteristice și 
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edificatoare și un impact antropic destul de 

redus asupra fitocenozelor acestui habitat. 

 

4060 Tufărișuri alpine și boreale 

 

Tabel 152 E: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de 

vedere al suprafeței ocupate 

Nr Parametru Descriere 

E.1 Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanță comunitară 

E.2 Codul unic al tipului de habitat 4060 

E.3 
Suprafața ocupată de tipul de habitat în 

aria naturală protejată 

175 ha 

E.4 

Calitatea datelor pentru suprafața ocupată 

de tipul de habitat în aria naturală 

protejată 

Bună - estimări statistice robuste sau 

inventarieri complete; 

E.5 

Raportul dintre suprafața ocupată de tipul 

de habitat în aria naturală protejată și 

suprafața ocupată de acesta la nivel 

național 

0-2 % 

E.6 

Suprafața ocupată de tipul de habitat în 

aria naturală comparată cu suprafața 

totală ocupată de acesta la nivel național  

Nesemnificativă 

E.7 

Suprafața reevaluată ocupată de tipul de 

habitat estimată în planul de management 

anterior 

Nu este cazul 

E.8 

Suprafața de referință pentru starea 

favorabilă a tipului de habitat în aria 

naturală protejată 

175 ha 

E.9 

Metodologia de apreciere a suprafeței de 

referință pentru starea favorabilă a tipului 

de habitat din aria naturală protejată 

Analiza GIS 

E.10 Raportul dintre suprafața de referință ”≈” - aproximativ egal 
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pentru starea favorabilă a tipului de 

habitat și suprafața actuală ocupată 

 

E.11 
Tendința actuală a suprafeței tipului de 

habitat 

”0” - stabilă 

E.12 
Reducerea suprafeței tipului de habitat se 

datorează restaurării altui tip de habitat  

Nu este cazul 

E.13 
Explicații asupra motivului descreșterii 

suprafeței tipului de habitat 

Nu este cazul 

E.14 
Calitatea datelor privind tendința actuală 

a suprafeței tipului de habitat 

Medie - date estimate pe baza extrapolării 

și/sau modelării datelor obținute prin 

măsurători parțiale. 

E.15 
Magnitudinea tendinței actuale a 

suprafeței tipului de habitat 

Nu există suficiente informații 

E.16 

Magnitudinea tendinței actuale a 

suprafeței tipului de  habitat exprimată 

prin calificative 

<5% 

E.17 
Schimbări în tiparul de distribuție a 

suprafețelor tipului de habitat   

Nu există schimbări în tiparul de distribuție al 

suprafețelor tipului de habitat în cadrul ariei 

naturale protejate sau acestea sunt 

nesemnificative. 

E.18 
Starea de conservare a tipului de habitat 

din punct de vedere al suprafeței ocupate  

”FV” - favorabilă 

 

E.19 

Tendința stării de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al suprafeței 

ocupate  

Nu este cazul  

E.20 

Detalii asupra stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de vedere al 

suprafeței ocupate 

Nu este cazul 

 

Tabel 153 F: Parametri pentru  evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de 

vedere al structurii și funcțiilor sale specifice 

Nr Parametru Descriere 
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E.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanță comunitară 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 4060 

F.3 Structura și funcțiile tipului de habitat 

Structura și funcțiile tipului de habitat, 

incluzând și speciile sale tipice se află în 

condiții bune, fără deteriorări semnificative. 

Alături de speciile edificatoare (Rhododendron 

myrtifolium, Vaccinium myrtillus, Juniperus 

communis ssp. alpina, Campanula abietina, 

Loiseleuria procumbens, Cetraria islandica, 

Vaccinium vitis-idaea, Vaccinium 

gaultherioides, Bruckenthalia spiculifolia) 

sunt prezente și alte specii importante precum: 

Campanula abietina, Campanula serrata, 

Potentilla ternata, Pinus mugo, Homogyne 

alpina, Luzula luzuloides, Soldanella 

hungarica, Deschampsia flexuosa, Veratrum 

album, Nardus stricta, Geum montanum, 

Festuca airoides, Pulsatilla alba, Primula 

minima, Senecio ovatus, Aconitum napellus 

ssp. tauricum, Moneses uniflora, Carex 

curvula, Hypericum richeri ssp. 

transsilvanicum, Hieracium alpinum, 

Hieracium aurantiacum, Thymus puelgioides, 

Lycopodium alpinum, Lycopodium clavatum și 

altele asemenea. 

În compoziția floristică a tufărișurilor alpine și 

boreale este prezentă și Campanula serrata, 

specie listată în Anexa IIb a Directivei 

Habitate. 

F.4 

Starea de conservare a tipului de habitat din 

punct de vedere al structurii și al funcțiilor 

specifice 

”FV” - favorabilă 
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F.5 

Tendința stării de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al structurii și al 

funcțiilor specifice 

Nu este cazul 

F.6 

Detalii asupra stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al structurii și 

al funcțiilor specifice 

În toate punctele de observație fitocenozele 

acestui habitat prezintă o structură floristică 

tipică. 

 

Tabel 154 G: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de 

vedere al perspectivelor sale viitoare 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanță comunitară 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 4060 

G.3 
Tendința viitoare a suprafeței tipului de 

habitat 

”0” - stabilă 

 

G.4 

Raportul dintre suprafața de referință pentru 

starea favorabilă și suprafața tipului de 

habitat în viitor  

”≈” - aproximativ egal 

G.5 Perspectivele tipului de habitat în viitor FV - perspective bune 

G.6 
Efectul cumulat al impacturilor asupra 

tipului de habitat în viitor 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile 

actuale și amenințările viitoare, vor avea un 

efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 

asupra tipului de habitat, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a 

tipului de habitat în tot arealul sitului dacă ne 

referim la următoarele tipuri de presiuni: A 1. 

A04.01 - Pășunatul intensive; A 2. H05.01 - 

Gunoiul și deșeurile solide; A 3. K 04.05 - 

Daune cauzate de ierbivore (inclusiv specii 

de vânat); A 4. F 04.02 - Colectarea (ciuperci, 

licheni, fructe de pădure etc). 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile 

actuale și/sau amenințările viitoare, vor avea 
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în viitor un efect cumulat mediu, semnificativ 

asupra tipului de habitat, afectând  

semnificativ viabilitatea pe termen lung a 

tipului de habitat în tot arealul sitului dacă ne 

referim la B. 1. M02. 01 - Înlocuirea și 

deteriorarea habitatului. 

G.7 
Viabilitatea pe termen lung a tipului de 

habitat 

Viabilitatea pe termen lung a tipului de 

habitat este asigurată 

G.8. 

Intensitatea presiunilor actuale asupra tipului 

de habitat 

Scăzută - dacă ne referim la următoarele 

tipuri de presiuni: A 1. A04.01 - Pășunatul 

intensiv; A 2. H05.01 - Gunoiul și deșeurile 

solide; A 3. K 04.05 - Daune cauzate de 

ierbivore (inclusiv specii de vânat); A 4. F 

04.02 - Colectarea (ciuperci, licheni, fructe 

de pădure etc). 

G.9. 
Intensitatea amenințărilor viitoare asupra 

tipului de habitat  

Mediu - dacă ne referim la B. 1. M02. 01 - 

Înlocuirea și deteriorarea habitatului. 

G.10. 

Starea de conservare a tipului de habitatul 

din punct de vedere al perspectivelor sale 

viitoare 

”FV” - favorabilă 

 

G.11. 

Tendința stării de conservare a tipului de 

habitatul din punct de vedere al 

perspectivelor sale viitoare 

Nu este cazul 

G.12. 

Detalii asupra stării de conservare a tipului 

de habitatul din punct de vedere al 

perspectivelor sale viitoare  

Nu este cazul 

 

Tabel 155 H: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanță comunitară 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 4060 

H.3. Starea globală de conservare a tipului de ”FV” - favorabilă 
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habitat  

H.4. Tendința stării globale de conservare a 

tipului de habitat 

Nu este cazul 

H.5. Detalii asupra stării globale de conservare a 

tipului de habitat necunoscute 

Nu este cazul 

H.6. Descrierea stării globale de conservare a 

tipului de habitat în aria naturală protejată 

Cercetările realizate în teren evidențiază faptul 

că habitatul 4060 Tufărișuri alpine și boreale 

ocupă suprafețe apreciabile la nivelul sitului, 

care îi pot asigura viabilitatea în timp. Starea 

actuală de conservare este favorabilă în toate 

punctele de observație. 

 

6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan si 

alpin 

 

Tabel 156 E: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de 

vedere al suprafeței ocupate 

Nr Parametru Descriere 

E.1 Clasificarea tipului de habitat 
EC - tip de habitat de importanță 

comunitară 

E.2 Codul unic al tipului de habitat 6430 

E.3 
Suprafața ocupată de tipul de habitat în aria 

naturală protejată 

1-5 ha 

E.4 
Calitatea datelor pentru suprafața ocupată de 

tipul de habitat în aria naturală protejată 

Bună - estimări statistice robuste sau 

inventarieri complete 

E.5 

Raportul dintre suprafața ocupată de tipul de 

habitat în aria naturală protejată și suprafața 

ocupată de acesta la nivel național 

0-1% 

E.6 

Suprafața ocupată de tipul de habitat în aria 

naturală comparată cu suprafața totală 

ocupată de acesta la nivel național  

Nesemnificativă 

E.7 Suprafața reevaluată ocupată de tipul de Nu este cazul 
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habitat estimată în planul de management 

anterior 

E.8 

Suprafața de referință pentru starea 

favorabilă a tipului de habitat în aria naturală 

protejată 

1-5 ha 

E.9 

Metodologia de apreciere a suprafeței de 

referință pentru starea favorabilă a tipului de 

habitat din aria naturală protejată 

Analiza GIS 

E.10 

Raportul dintre suprafața de referință pentru 

starea favorabilă a tipului de habitat și 

suprafața actuală ocupată 

 

”≈” - aproximativ egal 

E.11 
Tendința actuală a suprafeței tipului de 

habitat 

”0” - stabilă 

 

E.12 
Reducerea suprafeței tipului de habitat se 

datorează restaurării altui tip de habitat  

Nu este cazul 

E.13 
Explicații asupra motivului descreșterii 

suprafeței tipului de habitat 

Nu este cazul 

E.14 
Calitatea datelor privind tendința actuală a 

suprafeței tipului de habitat 

Medie - date estimate pe baza extrapolării 

și/sau modelării datelor obținute prin 

măsurători parțiale 

E.15 
Magnitudinea tendinței actuale a suprafeței 

tipului de habitat 

Nu există suficiente informații 

E.16 
Magnitudinea tendinței actuale a suprafeței 

tipului de  habitat exprimată prin calificative 

<5% 

E.17 
Schimbări în tiparul de distribuție a 

suprafețelor tipului de habitat   

Nu există schimbări în tiparul de distribuție 

al suprafețelor tipului de habitat în cadrul 

ariei naturale protejate sau acestea sunt 

nesemnificative. 

E.18 
Starea de conservare a tipului de habitat din 

punct de vedere al suprafeței ocupate  

”FV” - favorabilă  

 

E.19 
Tendința stării de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al suprafeței 

Nu este cazul 
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ocupate  

E.20 

Detalii asupra stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al suprafeței 

ocupate 

Nu este cazul 

 

Tabel 157 F: Parametri pentru  evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de 

vedere al structurii și funcțiilor sale specifice 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat 
EC - tip de habitat de importanță 

comunitară 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 6430 

F.3 Structura și funcțiile tipului de habitat 

Structura și funcțiile tipului de habitat, 

incluzând și speciile sale tipice se află în 

condiții bune, fără deteriorări semnificative. 

Alături de speciile caracteristice și 

edificatoare (Filipendula ulmaria, 

Lysimachia vulgaris, Scirpus sylvaticus, 

Telekia speciosa, Petasites hybridus) se 

remarcă printr-o prezență constantă ridicată 

și alți taxoni precum: Athyrium filix-femina, 

Anthriscus sylvestris, Cardamine amara, 

Carduus personatus, Carex sylvatica, 

Juncus effusus, Chaerophyllum hirsutum, 

Chrysosplenium alternifolium, Dryopteris 

filix-mas, Geranium robertianum, 

Impatiens noli-tangere, Lamium 

maculatum, Mentha longifolia, Oxalis 

acetosella, Myosotis sylvatica, Prunella 

vulgaris, Pulmonaria rubra, Ranunculus 

repens, Rubus hirtus, R. idaeus, Stellaria 

nemorum, Salix silesiaca, Tussilago 

farfara, Urtica dioicA 
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F.4 

Starea de conservare a tipului de habitat din 

punct de vedere al structurii și al funcțiilor 

specifice 

”FV” - favorabilă 

F.5 

Tendința stării de conservare a tipului de habitat 

din punct de vedere al structurii și al funcțiilor 

specifice 

Nu este cazul  

F.6 

Detalii asupra stării de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al structurii și al 

funcțiilor specifice 

Compoziția floristică este tipică pe cea mai 

mare parte a suprafeței sale. Totuși datorită 

încărcăturii organice, datorată probabil 

tranzitului animalelor în anumite zone 

(Valea Ruscă, Valea Ursului - punctul de 

observație 4 și 6) se afirmă printr-o 

acoperire mai mare Urtica dioicA 

 

Tabel 158 G: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de 

vedere al perspectivelor sale viitoare 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanță comunitară; 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 6430 

G.3 
Tendința viitoare a suprafeței tipului de 

habitat 

”0” - stabilă 

 

G.4 

Raportul dintre suprafața de referință pentru 

starea favorabilă și suprafața tipului de 

habitat în viitor  

”≈” - aproximativ egal 

 

G.5 Perspectivele tipului de habitat în viitor 
FV - perspective bune 

 

G.6 
Efectul cumulat al impacturilor asupra 

tipului de habitat în viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile 

actuale și/sau amenințările viitoare (J 02. 

Schimbări provocate de oameni în sistemele 

hidraulice, C01.01-Extragere de nisip și 

pietriș), vor avea în viitor un efect cumulat 

mediu, semnificativ asupra tipului de habitat, 
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afectând  semnificativ viabilitatea pe termen 

lung a tipului de habitat. 

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile 

actuale și amenințările viitoare (I.01 Specii 

invazive non-native, D01.01 - Poteci, trasee, 

trasee pentru ciclism, A04-Pășunatul, H05.01 

Poluarea solului și deșeurile solide, B03-

Exploatarea forestieră fără replantare sau 

refacere naturală), vor avea un efect cumulat 

scăzut sau nesemnificativ asupra tipului de 

habitat, neafectând semnificativ viabilitatea 

pe termen lung a tipului de habitat. 

G.7 
Viabilitatea pe termen lung a tipului de 

habitat 

Viabilitatea pe termen lung a tipului de 

habitat este asigurată. 

G.8. 

Intensitatea presiunilor actuale asupra tipului 

de habitat 

Scăzută dacă ne referim la A04-Pășunatul; 

B03-Exploatarea forestieră fără replantare 

sau refacere naturală și H05.01 Poluarea 

solului și deșeurile solide. 

G.9. 

Intensitatea amenințărilor viitoare asupra 

tipului de habitat  

Mediu - dacă ne referim la două amenințări 

potențiale: J 02. Schimbări provocate de 

oameni în sistemele hidraulice, C01.01-

Extragere de nisip și pietriș; 

Scăzut - dacă ne referim la cinci amenințări 

potențiale: I.01 Specii invazive non-native, 

D01.01 - Poteci, trasee, trasee pentru ciclism, 

A04-Pășunatul, H05.01 Poluarea solului și 

deșeurile solide, B03-Exploatarea forestieră 

fără replantare sau refacere natural. 

G.10 

Starea de conservare a tipului de habitatul 

din punct de vedere al perspectivelor sale 

viitoare 

”FV” - favorabilă  

 

G.11. Tendința stării de conservare a tipului de Nu este cazul 
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habitatul din punct de vedere al 

perspectivelor sale viitoare 

G.12. 

Detalii asupra stării de conservare a tipului 

de habitatul din punct de vedere al 

perspectivelor sale viitoare  

Nu este cazul 

 

Tabel 159 H: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanță 

comunitară 

 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 6430 

H.3. Starea globală de conservare a tipului de 

habitat 

”FV” - favorabilă 

 

H.4. Tendința stării globale de conservare a 

tipului de habitat 

Nu este cazul 

H.5. Detalii asupra stării globale de conservare a 

tipului de habitat necunoscute 

Nu este cazul 

H.6. Descrierea stării globale de conservare a 

tipului de habitat în aria naturală protejată 

Cercetările realizate în teren evidențiază 

faptul că habitatul 6430 - Comunități de 

lizieră cu ierburi înalte higrofile de la 

câmpie  și din etajul montan până în cel 

alpin este bine reprezentat la nivelul sitului. 

Starea actuală de conservare este favorabilă, 

în structura fitocenozelor sale fiind prezente 

speciile caracteristice și edificatoare care 

indică un impact antropic redus asupra 

habitatului. Referitor la tendința pe viitor 

este necunoscută datorită insuficienței 

datelor. 

 

6230* Pajiști montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase 
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Tabel 160 E: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de 

vedere al suprafeței ocupate 

Nr Parametru Descriere 

E.1 Clasificarea tipului de habitat 
EC - tip de habitat prioritar de importanță 

comunitară 

E.2 Codul unic al tipului de habitat 6230* 

E.3 
Suprafața ocupată de tipul de habitat în aria 

naturală protejată 

1.040 ha 

E.4 
Calitatea datelor pentru suprafața ocupată de 

tipul de habitat în aria naturală protejată 

Bună - estimări statistice robuste sau 

inventarieri complete  

E.5 

Raportul dintre suprafața ocupată de tipul de 

habitat în aria naturală protejată și suprafața 

ocupată de acesta la nivel național 

 

0,9-1% 

E.6 

Suprafața ocupată de tipul de habitat în aria 

naturală comparată cu suprafața totală 

ocupată de acesta la nivel național  

Nesemnificativă 

E.7 

Suprafața reevaluată ocupată de tipul de 

habitat estimată în planul de management 

anterior 

Nu este cazul 

E.8 

Suprafața de referință pentru starea 

favorabilă a tipului de habitat în aria naturală 

protejată 

1.040 ha 

E.9 

Metodologia de apreciere a suprafeței de 

referință pentru starea favorabilă a tipului de 

habitat din aria naturală protejată 

Informații din baza de date GIS 

E.10 

Raportul dintre suprafața de referință pentru 

starea favorabilă a tipului de habitat și 

suprafața actuală ocupată 

”≈” - aproximativ egal 

E.11 
Tendința actuală a suprafeței tipului de 

habitat 

”0” - stabilă 

 

E.12 Reducerea suprafeței tipului de habitat se Nu este cazul 
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datorează restaurării altui tip de habitat  

E.13 
Explicații asupra motivului descreșterii 

suprafeței tipului de habitat 

Nu este cazul 

E.14 
Calitatea datelor privind tendința actuală a 

suprafeței tipului de habitat 

Bună - estimări statistice robuste sau 

inventarieri complete  

E.15 
Magnitudinea tendinței actuale a suprafeței 

tipului de habitat 

>5% 

 

E.16 
Magnitudinea tendinței actuale a suprafeței 

tipului de  habitat exprimată prin calificative 

Nu există suficiente informații pentru a 

putea aprecia magnitudinea tendinței 

actuale a suprafeței tipului de habitat. 

E.17 
Schimbări în tiparul de distribuție a 

suprafețelor tipului de habitat   

Nu există schimbări în tiparul de distribuție 

al suprafețelor tipului de habitat în cadrul 

ariei naturale protejate sau acestea sunt 

nesemnificative. 

E.18 
Starea de conservare a tipului de habitat din 

punct de vedere al suprafeței ocupate  

”FV” - favorabilă  

 

E.19 

Tendința stării de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al suprafeței 

ocupate  

Nu este cazul 

 

E.20 

Detalii asupra stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al suprafeței 

ocupate 

Nu este cazul 

 

Tabel 161 F: Parametri pentru  evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de 

vedere al structurii și funcțiilor sale specifice 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat 
EC - tip de habitat prioritar de importanță 

comunitară 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 6230* 

F.3 Structura și funcțiile tipului de habitat 

Structura și funcțiile tipului de habitat, 

incluzând și speciile sale tipice se află în 

condiții bune, fără deteriorări semnificative pe 
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Valea Șaului (asociația vegetală Scorzonero 

roseae-Festucetum nigricantis (Pușcaru et al. 

1956) Coldea 1987) și Iezerul Mic (asociația 

vegetală Violo declinatae-Nardetum Simon 

1966).  

Pe Valea Șaului în fitocenozele edificate de 

Festuca nigrescens au fost observate populații 

de specii rare, vulnerabile din flora României 

precum: Arnica montana, Trollius Europaeus, 

Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii, D. 

maculata ssp. transsilvanica, Gymnadenia 

conopseA Arnica montana, specie listată în 

Anexa Vb a Directivei Habitate, în pajiștile cu 

Festuca nigrescens de pe Valea Șaului 

formează populații reprezentative cu peste 200 

de indivizi/20 m², de orhidee din speciile. 

În structura floristică a habitatului am remarcat 

populații de Campanula serrata specie listată 

în Anexa IIb a Directivei Habitate așa cum cele 

de pe Valea Șaului, Țefeleica, Văcarea, 

Portăreasa. 

În zona Iezerul Mic datorită accesului dificil în 

arealul pajiștilor cu Nardus stricta, diversitatea  

floristică este mai ridicată comparativ cu alte 

puncte din zona de creastă, de unde putem 

menționa specii precum: Viola declinata, 

Juncus trifidus, Pulsatilla alba, Vaccinium 

myrtillus, Vaccinium vitis-idaea, 

Bruckenthalia spiculifolia, Deschampsia 

flexuosa, Deschampsia caespitosa, Thymus 

pulegioides, Soldanella hungarica, Homogyne 

alpina, Primula minima, Potentilla ternata, 
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Ligusticum mutellina, Festuca airoides, 

Luzula sudetica, Hypericum maculatum, 

Plantago gentianoides, Rhododendron 

myrtifolium, Juniperus communis ssp. alpina, 

Soldanella pusilla, Carex curvula, Hieracium 

aurantiacum. 

Pe Văcarea, Portăreasa, Țefeleica, Tîrîțoasa a 

fost identificată asociația Violo declinatae-

Nardetum Simon 1966 ale cărei fitocenoze 

sunt degradate cu o diversitate floristică 

redusă. 

Nardus stricta este Specia cu acoperirea cea 

mai mare, dar în anumite puncte (Țefeleica, 

Portăreasa, Văcarea), datorită 

suprapășunatului se afirmă Deschampsia 

caespitosa 

F.4 

Starea de conservare a tipului de habitat din 

punct de vedere al structurii și al funcțiilor 

specifice 

”FV” - favorabilă pe Valea Șaului, Iezerul Mic. 

”U2” - nefavorabilă - rea pe Portăreasa, 

Văcarea, Tîrîțoasa, Țefeleica, Valea Râușoru. 

F.5 

Tendința stării de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al structurii și al 

funcțiilor specifice 

”0” - este stabilă 

 

 

F.6 

Detalii asupra stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al structurii și 

al funcțiilor specifice 

Compoziția floristică este tipică pe Valea 

Șaului, Iezerul Mic, în timp ce pe Portăreasa, 

Văcarea, Tîrîțoasa, Țefeleica, Valea Râușoru 

habitatul are o diversitate floristică mică, iar în 

anumite zone Deschampsia caespitosa ocupă 

suprafețe din ce în ce mai mari. 

 

Tabel 162 G: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de 

vedere al perspectivelor sale viitoare 

Nr Parametru Descriere 
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E.1. Clasificarea tipului de habitat 
EC - tip de habitat prioritar de importanță 

comunitară 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 6230* 

G.3 
Tendința viitoare a suprafeței tipului de 

habitat 

”0” - stabilă 

 

G.4 

Raportul dintre suprafața de referință pentru 

starea favorabilă și suprafața tipului de 

habitat în viitor  

”≈” - aproximativ egal 

 

G.5 Perspectivele tipului de habitat în viitor 

FV - perspective bune pe Valea Șaului, 

Iezerul Mic. 

U2 - perspective inadecvate pe Portăreasa, 

Văcarea, Tîrîțoasa, Țefeleica, Valea 

Râușoru. 

G.6 
Efectul cumulat al impacturilor asupra 

tipului de habitat în viitor 

Mediu (Portăreasa, Văcarea, Tîrîțoasa, 

Țefeleica, Valea Râușoru) - impacturile, 

respectiv presiunile actuale și/sau 

amenințările viitoare, vor avea în viitor un 

efect cumulat mediu, semnificativ asupra 

tipului de habitat, afectând  semnificativ 

viabilitatea pe termen lung a tipului de 

habitat. 

Scăzut (pe Valea Șaului, Iezerul Mic) - 

impacturile, respectiv presiunile actuale și 

amenințările viitoare, vor avea un efect 

cumulat scăzut sau nesemnificativ asupra 

tipului de habitat, neafectând semnificativ 

viabilitatea pe termen lung a tipului de 

habitat. 

G.7 
Viabilitatea pe termen lung a tipului de 

habitat 

Viabilitatea pe termen lung a tipului de 

habitat ar putea fi asigurată. 

G.8. 
Intensitatea presiunilor actuale asupra tipului 

de habitat 

Medie - dacă ne referim la A04.01-Pășunatul 

intensiv, G01.03.02 - Conducerea în afara 
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drumului a vehiculelor motorizate, K 01.01 - 

Eroziune și K 04.05 - Daune cauzate de 

ierbivore . 

Scăzută - dacă ne referim la A04.01-

Pășunatul intensiv în Iezerul Mic, G01.03.02 

- Conducerea în afara drumului a vehiculelor 

motorizate pe Țefeleica și în anumite puncte 

din Văcarea, G01.08 - Alte activități sportive 

și recreative în aer liber, H05.01 - Gunoiul și 

deșeurile solide, I02 - Specii native 

(indigene) problematice, K 01.01 - Eroziune 

pe Văcarea, K 04.05 - Daune cauzate de 

ierbivore pe VăcareA 

G.9. 

Intensitatea amenințărilor viitoare asupra 

tipului de habitat  

Medie - dacă ne referim la A04.03 - 

Abandonarea sistemelor pastorale, lipsa 

pășunatului. 

Scăzută - dacă ne referim la M01 - 

Schimbarea condițiilor abiotice  

G.10. 

Starea de conservare a tipului de habitatul 

din punct de vedere al perspectivelor sale 

viitoare 

”FV” - favorabilă  

 

G.11. 

Tendința stării de conservare a tipului de 

habitatul din punct de vedere al 

perspectivelor sale viitoare 

Nu este cazul 

G.12. 

Detalii asupra stării de conservare a tipului 

de habitatul din punct de vedere al 

perspectivelor sale viitoare  

Nu este cazul 

 

Tabel 163 H: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat prioritar de importanță 

comunitară 
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E.2. Codul unic al tipului de habitat 6230* 

H.3. Starea globală de conservare a tipului de 

habitat 

”FV” - favorabilă pe Valea Șaului, Iezerul 

Mic 

 ”U1” - nefavorabilă - inadecvată pe 

Portăreasa, Văcarea, Tîrîțoasa, Țefeleica, 

Valea Râușoru 

H.4. Tendința stării globale de conservare a 

tipului de habitat 

”0” - este stabilă  

 

H.5. Detalii asupra stării globale de conservare a 

tipului de habitat necunoscute 

Nu este cazul 

H.6. Descrierea stării globale de conservare a 

tipului de habitat în aria naturală protejată 

Cercetările realizate în teren evidențiază 

faptul că habitatul 6230* Pajiști de Nardus 

bogate în specii, pe substraturi silicatice din 

zone montane (și submontane, în Europa 

continentală) ocupă suprafețe mari la 

nivelul sitului. Starea actuală de conservare 

este favorabilă pe Valea Șaului și Iezerul 

Mic, în structura fitocenozelor sale fiind 

prezente speciile caracteristice și 

edificatoare care indică un impact antropic 

redus asupra habitatului.  

În zona de creastă (Portăreasa, Văcarea, 

Tîrîțoasa, Țefeleica) și pe Valea Râușoru 

starea de conservare este nefavorabilă, în 

special , datorită suprapășunatului. 

 

8110 Grohotișuri silicioase din etajul montan până în cel alpin (Androsacetalia alpinae și 

Galeopsietalia ladani) 

 

Acest tip de habitat nu a fost identificat pe teritoriul ariei protejate, fiind inclus din eroare in 

formulartul standard al Sitului Natura 2000. 

 

6150 Pajisti boreale și alpine pe substrate silicatice 
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Tabel 164 E: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de 

vedere al suprafeței ocupate 

Nr Parametru Descriere 

E.1 Clasificarea tipului de habitat 
EC - tip de habitat de importanță 

comunitară 

E.2 Codul unic al tipului de habitat 6150 

E.3 
Suprafața ocupată de tipul de habitat în aria 

naturală protejată 

73,39 ha 

E.4 
Calitatea datelor pentru suprafața ocupată de 

tipul de habitat în aria naturală protejată 

Bună - estimări statistice robuste sau 

inventarieri complete  

E.5 

Raportul dintre suprafața ocupată de tipul de 

habitat în aria naturală protejată și suprafața 

ocupată de acesta la nivel național 

0-2% 

E.6 

Suprafața ocupată de tipul de habitat în aria 

naturală comparată cu suprafața totală 

ocupată de acesta la nivel național  

Nesemnificativă 

E.7 

Suprafața reevaluată ocupată de tipul de 

habitat estimată în planul de management 

anterior 

Nu este cazul 

E.8 

Suprafața de referință pentru starea 

favorabilă a tipului de habitat în aria naturală 

protejată 

73,39 ha 

E.9 

Metodologia de apreciere a suprafeței de 

referință pentru starea favorabilă a tipului de 

habitat din aria naturală protejată 

Analiza GIS 

E.10 

Raportul dintre suprafața de referință pentru 

starea favorabilă a tipului de habitat și 

suprafața actuală ocupată 

 

”≈” - aproximativ egal 

E.11 
Tendința actuală a suprafeței tipului de 

habitat 

”0” - stabilă 

 

E.12 Reducerea suprafeței tipului de habitat se Nu este cazul 
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datorează restaurării altui tip de habitat  

E.13 
Explicații asupra motivului descreșterii 

suprafeței tipului de habitat 

Nu este cazul 

E.14 
Calitatea datelor privind tendința actuală a 

suprafeței tipului de habitat 

Medie - date estimate pe baza extrapolării 

și/sau modelării datelor obținute prin 

măsurători parțiale 

E.15 
Magnitudinea tendinței actuale a suprafeței 

tipului de habitat 

Nu există suficiente informații pentru a 

putea aprecia magnitudinea tendinței 

actuale a suprafeței tipului de habitat. 

E.16 
Magnitudinea tendinței actuale a suprafeței 

tipului de  habitat exprimată prin calificative 

<15% 

E.17 
Schimbări în tiparul de distribuție a 

suprafețelor tipului de habitat   

Nu există schimbări în tiparul de distribuție 

al suprafețelor tipului de habitat în cadrul 

ariei naturale protejate sau acestea sunt 

nesemnificative. 

E.18 
Starea de conservare a tipului de habitat din 

punct de vedere al suprafeței ocupate  

”FV” - favorabilă  

E.19 

Tendința stării de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al suprafeței 

ocupate  

Nu este cazul  

E.20 

Detalii asupra stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al suprafeței 

ocupate 

Nu este cazul 

 

Tabel 165 F: Parametri pentru  evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de 

vedere al structurii și funcțiilor sale specifice 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanță comunitară 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 6150 

F.3 Structura și funcțiile tipului de habitat 

Structura și funcțiile tipului de habitat, 

incluzând și speciile sale tipice se află în 

condiții bune, fără deteriorări semnificative. 
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Pe Portăreasa în cadrul cenozelor cu Festuca 

airoides se afirmă Nardus stricta și Juncus 

trifidus indicând tendința de evoluție fie spre 

nardete, fie spre pajiștile cu Juncus trifidus. 

Pe Văcarea și Iezerul Mic, în anumite puncte, 

abundența-dominanța mai mare a speciilor 

Rhododendron myrtifolium și Bruckenthalia 

spiculifolia indică tendința de evoluție spre 

fitocenozele de tufărișuri. 

În anumite zone pe Văcarea am constatat o 

degradare a grupărilor edificate de Festuca 

airoides prin afirmarea speciei Nardus stricta 

În structura floristică a habitatului am remarcat 

pe Văcarea populații reduse de Campanula 

serrata, specie listată în Anexa IIb a Directivei 

Habitate. 

F.4 

Starea de conservare a tipului de habitat din 

punct de vedere al structurii și al funcțiilor 

specifice 

”FV” - favorabilă 

 

F.5 

Tendința stării de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al structurii și al 

funcțiilor specifice 

Nu este cazul  

 

F.6 

Detalii asupra stării de conservare a tipului 

de habitat din punct de vedere al structurii și 

al funcțiilor specifice 

Compoziția floristică este tipică, în majoritatea 

punctelor de observație, cu excepția celor în 

care se afirmă Nardus stricta, Rhododendron 

myrtifolium, Bruckenthalia spiculifolia și care 

sugerează tendința de evoluție spre nardete sau 

tufărișuri subalpine. 

 

Tabel 166  G: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de 

vedere al perspectivelor sale viitoare 

Nr Parametru Descriere 
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E.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanță comunitară 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 6150 

G.3 
Tendința viitoare a suprafeței tipului de 

habitat 

”0” - stabilă 

G.4 

Raportul dintre suprafața de referință pentru 

starea favorabilă și suprafața tipului de 

habitat în viitor  

”≈” - aproximativ egal 

 

G.5 Perspectivele tipului de habitat în viitor FV - perspective bune 

G.6 
Efectul cumulat al impacturilor asupra 

tipului de habitat în viitor 

Mediu în anumite puncte pe Văcarea, 

Portăreasa - impacturile, respectiv presiunile 

actuale și/sau amenințările viitoare, vor avea 

în viitor un efect cumulat mediu, semnificativ 

asupra tipului de habitat, afectând  

semnificativ viabilitatea pe termen lung a 

tipului de habitat; 

Scăzut în majoritatea punctelor de observație 

de pe Văcarea, Portăreasa, Tîrîțoasa, Iezerul 

Mic - impacturile, respectiv presiunile 

actuale și amenințările viitoare, vor avea un 

efect cumulat scăzut sau nesemnificativ 

asupra tipului de habitat, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a 

tipului de habitat. 

G.7 
Viabilitatea pe termen lung a tipului de 

habitat 

Viabilitatea pe termen lung a tipului de 

habitat este asigurată. 

G.8. 

Intensitatea presiunilor actuale asupra tipului 

de habitat 

Medie - dacă ne referim la A04.01-Pășunatul 

intensiv în anumite puncte pe Văcarea, 

Portăreasa. 

Scăzută dacă ne referim la: A04.01-Pășunatul 

intensiv pe Iezerul Mic, Tîrîțoasa și anumite 

puncte pe Văcarea; G01.03.02 - Conducerea 

în afara drumului a vehiculelor motorizate pe 
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Portăreasa; K02.01 - Schimbarea compoziției 

de specii (succesiune) pe Iezerul Mic și în 

anumite zone din Văcarea; G01.08 - Alte 

activități sportive și recreative în aer liber în 

toate punctele de observație de pe creastă. 

G.9. 

Intensitatea amenințărilor viitoare asupra 

tipului de habitat  

Medie - dacă ne referim la K 01.01 - Eroziune 

pe Portăreasa; A04.03 - Abandonarea 

sistemelor pastorale, lipsa pășunatului. 

Scăzută dacă ne referim la: H05.01 - Gunoiul 

și deșeurile solide. 

G.10. 

Starea de conservare a tipului de habitatul 

din punct de vedere al perspectivelor sale 

viitoare 

”FV” - favorabilă 

G.11. 

Tendința stării de conservare a tipului de 

habitatul din punct de vedere al 

perspectivelor sale viitoare 

Nu este cazul 

G.12. 

Detalii asupra stării de conservare a tipului 

de habitatul din punct de vedere al 

perspectivelor sale viitoare  

Nu este cazul 

 

Tabel 167 H: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 

Nr Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea tipului de habitat EC - tip de habitat de importanță comunitară 

E.2. Codul unic al tipului de habitat 6150 

H.3. Starea globală de conservare a tipului de 

habitat 

”FV” - favorabilă 

 

H.4. Tendința stării globale de conservare a 

tipului de habitat 

Nu este cazul 

H.5. Detalii asupra stării globale de conservare a 

tipului de habitat necunoscute 

Nu este cazul 

H.6. Descrierea stării globale de conservare a 

tipului de habitat în aria naturală protejată 

Cercetările realizate în teren evidențiază faptul 

că habitatul 6150 Pajisti boreale și alpine pe 
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substrate silicatice ocupă suprafețe apreciabile 

la nivelul sitului, care îi pot asigura viabilitatea 

în timp. Starea actuală de conservare este 

favorabilă în majoritatea punctelor de 

observație, exceptând anumite zone de pe 

Văcarea și Iezerul Mic, unde se manifestă 

tendința de evoluție spre fitocenozele de 

tufărișuri. 

În anumite zone pe Văcarea starea de 

conservare este nefavorabilă, în special, 

datorită suprapășunatului. 

 

 

7. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PLANULUI DE MANAGEMENT 

 

7.1. Scopul Planului de management pentru aria naturală protejată 

 

A fost definit scopul Planului de management în sensul în care acesta reprezintă o afirmare a 

unei stări viitoare ideale pentru întreaga arie naturală protejată, pe termen lung, ca rezultat al 

implementării Planului de management.  

Planul de management conduce în mod clar și logic spre atingerea Scopului declarat.  

Astfel Scopul Planului de management: captează esența a ceea ce reprezintă aria naturală 

protejată; este clar și succint și permite tuturor celor implicați să împărtășească o viziune comună, 

unică asupra viitorului ariei naturale protejate. 

 

Planul de management: 

• furnizează informații de bază în descrierea ariei protejate; 

• identifică activitatea de management ce trebuie urmată, obiectivele specifice ce pot fi astfel 

atinse; 

• identifică acțiunile ce trebuiesc întreprinse pentru atingerea obiectivelor; 

• implementează politicile de conservare curente; 

• identifică activitățile de monitoring necesare în realizarea obiectivelor de conservare; 
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• joacă rol de ghid și asigură continuitatea unui management eficace; 

• este un instrument de comunicare și educație, promovează recunoașterea valorii 

biodiversității  sitului. 

 

Scopul principal al Planului de management este asigurarea stării de conservare favorabilă a 

habitatelor și speciilor de interes comunitar din ROSCI 0381 Râul Târgului-Argeșel-Râușor, precum 

și menținerea serviciilor ecosistemelor din sit. 

 

7.2. Obiective generale, măsuri generale, măsuri specifice/management și activități 

 

Obiectivele generale reprezintă țintele, ce trebuie atinse, pe termen lung, în urmărirea 

îndeplinirii scopului Planului de management. 

Obiectivele specifice reprezintă obiectivele pe termen scurt, care contribuie la realizarea 

obiectivelor generale ale Planului de management. 

 

7.2.1. Obiective generale 

 

T1. Conservarea și managementul biodiversității (al speciilor și habitatelor de interes conservativ) 

T2. Inventarierea/evaluarea detaliată și monitoringul biodiversității 

T3. Administrarea și managementul efectiv al ariei naturale protejate și asigurarea durabilității 

managementului 

T4. Comunicare, educație ecologică și conștientizarea publicului 

T5. Utilizarea durabilă a resurselor naturale 

T6. Turismul durabil (prin intermediul valorilor naturale și culturale) 

 

7.2.2. Obiective specifice 

 

T1. Conservarea și managementul biodiversității (al speciilor și habitatelor de interes conservativ) 

OS1 Asigurarea conservării speciilor de interes pentru aria protejată, în sensul menținerii sau 

îmbunătățirii stării de conservare favorabile a acestora 

OS2 Asigurarea conservării habitatelor de interes pentru aria protejată, în sensul menținerii sau 

îmbunătățirii stării de conservare favorabile a acestora 
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T2. Inventarierea/evaluarea detaliată și monitoringul biodiversității 

OS3 Realizarea/actualizarea inventarelor (evaluarea detaliată) pentru speciile de interes conservativ 

OS4 Realizarea/actualizarea inventarelor (evaluarea detaliată) pentru habitatele de interes 

conservativ 

OS5 Realizarea monitorizării stării de conservare a speciilor de interes conservativ 

OS6 Realizarea monitorizării stării de conservare a habitatelor de interes conservativ 

 

T3. Administrarea și managementul efectiv al ariei naturale protejate și asigurarea durabilității 

managementului 

OS7 Realizarea unor studii și documentații în vederea obținerii informațiilor necesare 

managementului eficient al ariei protejate 

OS8 Asigurarea logisticii necesare pentru administrarea eficientă a ariei naturale protejate 

OS9 Dezvoltarea capacității personalului implicat în administrarea/managementul ariei naturale 

protejate 

OS10 Asigurarea finanțării/bugetului necesar pentru implementarea planului de management 

OS11 Urmărirea respectării regulamentului și a prevederilor planului de management 

OS12 Monitorizarea implementării planului de management 

OS13 Realizarea raportărilor necesare către autorități  

 

T4. Comunicare, educație ecologică și conștientizarea publicului 

OS14 Elaborarea/actualizarea Strategiei și a Planului de acțiune privind conștientizarea publicului 

OS15 Implementarea Strategiei și a Planului de acțiune privind conștientizarea publicului 

OS16 Educația ecologică a tinerilor în concordanță cu obiectivele de conservare ale sitului 

 

T5. Utilizarea durabilă a resurselor naturale 

OS17 Promovarea utilizării durabile a resurselor 

 

T6. Turismul durabil (prin intermediul valorilor naturale și culturale) 

OS18 Elaborarea Strategiei de management a vizitatorilor 

OS19 Implementarea Strategiei de management a vizitatorilor 

 

7.2.3. Măsură specifică/măsură de management 
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T1. Conservarea și managementul biodiversității (al speciilor și habitatelor de interes 

conservativ) 

 

OS1 Asigurarea conservării speciilor de interes pentru aria protejată, în sensul menținerii sau 

îmbunătățirii stării de conservare favorabile a acestora 

 

A1.1.1. Menținerea habitatelor acvatice folosite pentru reproducere de către speciile de 

amfibieni 

Numărul ridicat de habitate temporare favorizează Bombina variegata, specie cu plasticitate 

fenotipică ridicată. Triturus montandoni utilizează frecvent pentru reproducere sau dispersie habitate 

temporare. Totuși, subpopulațiile cu cel mai mare număr de indivizi au fost observate în bălți 

permanenete. Pentru menținerea bălților folosite de specii pentru reproducere se interzic intervențiile 

negative asupra habitatelor umede (desecări, drenări și altele asemenea)  sau orice alte măsuri de 

regularizare a apelor curgătoare (colmatarea meandrelor și altele asemenea)  cu excepția celor de 

strictă necesitate din intravilanul și zonele construite ale ariilor naturale protejate. Excepție fac doar 

activitățile de reconstrucție ecologică, acestea fiind permise doar cu acordul scris al 

administratorului. 

Elemente vizate: speciile de amfibieni - Bombina variegata, Triturus montandoni. 

Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: întreaga suprafață a sitului, albia 

majoră a râurilor și zona limitrofă. 

 

A1.1.2.  Limitarea traficului și a vitezei de deplasare a autovehiculelor pe drumurile din zone 

cu habitate favorabile speciilor de amfibieni   

Pe drumul asfaltat de pe limita lacului de acumulare, chiar dacă nu vorbim despre un trafic 

intens, sunt ucise sute de exemplare din speciile de amfibieni. Pentru a stopa acest fenomen se vor 

amplasa limitatoare de viteze, denivelări, sau orice structuri folosite pentru a încetini viteza 

autovehiculelor, permanent sau temporar în perioada de reproducere (martie-mai). 

Habitatele acvatice favorabile speciilor de amfibieni, sunt formate pe drumuri neasfaltate sau 

în zona limitrofă acestor drumuri. În perioada migrațiilor de toamnă și primăvară, traficul auto, chiar 

dacă este redus, poate duce la scăderi drastice în numărul adulților ce se reproduc.  

Se recomandă realizarea de vizite la începutul primăverii pentru a se observa impactul 

autovehiculelor asupra populațiilor din punctele de observație. In cazul unei mortalități ridicate a 

adulților se recomandă limitarea vitezei în traficul auto și amplasarea de panouri de informare 
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specifice.  

Elemente vizate: speciile de amfibieni - Bombina variegata, Triturus montandoni. 

Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: Drumurile de pe văile Râul Târgului 

(în jurul barajului), Dâmbovița (în zona localității Sătic) și Râușor (zona turistică). 

 

A1.1.3. Stoparea sau limitarea accesului speciilor de amfibieni pe carosabil (îngrădire, 

subtraversări și altele asemenea)    

Pentru stoparea accesului amfibienilor pe carosabil se vor amplasa structuri de ghidaj și/sau 

subtraversări în vecinătatea habitatelor acvatice. Pentru a realiza această măsură este nevoie de 

consultarea unui specialist și de realizarea în prealabil a unui studiu, măsură care va fi finanțată din 

bugetul autorității publice care răspunde de arii naturale protejate sau din fonduri europene dedicate 

implementării planurilor de management. 

Elemente vizate: speciile de amfibieni - Bombina variegata, Triturus montandoni. 

Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: drumul asfaltat din jurul barajului. 

 

A1.1.4. Construcția/reconstrucția habitatului acvatic din vecinătatea  drumurilor 

Manangementul habitatelor acvatice din zona limitrofa drumurilor poate scădea mortalitatea  

amfibienilor, care folosesc aceste tipuri de habitate vulnerabile în migrarea către habitatele terestre. 

Se poate realiza (re)construcția unor noi sau vechi habitate acvatice cât mai departe posibil de această 

infrastructură, dar în calea de migrație a acestor amfibieni astfel încât animalele sa poată ajunge mai 

ușor la aceste habitate vulnerabile. Astfel, ele se vor opri pentru reproducere mai departe de carosabil. 

Propunem realizarea a unor astfel de noi habitate acvatice mai aproape de albia majoră a 

râurilor. Această activitate trebuie realizată cu ajutorul și supravegherea unui expert în domeniu și 

de realizarea în prealabil a unui studiu. Măsura va fi finanțată din bugetul autorității publice care 

răspunde de arii naturale protejate sau din fonduri europene dedicate implementării planurilor de 

management și se va realizarea în parteneriat cu proprietarii de terenuri. 

Elemente vizate: speciile de amfibieni - Bombina variegata, Triturus montandoni. 

Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: drumul asfaltat din jurul barajului 

(versant stâng). 

 

A1.1.5.  Decolmatarea parțială sau totală a habitatului acvatic 

Acumularea de materie organică poate duce la colmatarea habitatelor acvatice utilizate pentru 

reproducere de către amfibieni și indirect scăderea diversității genetice prin izolarea habitatelor de 
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reproducere. Un nivel scăzut al apei în bălți poate crește expunerea față de prădători a larvelor și 

pontei. Bălțile pot seca mai repede iar larvele amfibieni nu au suficient timp pentru a se metamorfozA 

Este necesară monitorizarea a maii mult de 50% din habitatelor acvatice temporare inventariate care 

prezinta mai mult de 5 indivizi din speciile țintă, și decolmatarea acestora dacă în perioada de 

reproducere a speciei mai mult de 25% din acestea au o adâncime mai mică de 10 cm.  

Elemente vizate: speciile de amfibieni - Bombina variegata, Triturus montandoni. 

Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: habitatele acvatice temporare în care 

au fost observate speciile din zona văilor Argeșel și Râul Târgului și afluenții acestuia. Morfologia 

văilor Râușor și Dâmbovița permit formarea de bălți în albia majoră cu risc mai scăzut de colmatare 

decât pe celelalte văi. 

 

A1.1.6.  Interzicerea desecării habitatelor acvatice permanente 

Se interzice desecarea habitatelor acvatice din extravilanul ariei naturale protejate.  

Elemente vizate: speciile de amfibieni - Bombina variegata, Triturus montandoni. 

Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: toate habitatele acvatice folosite de 

specie pentru reproducere. Se vor alege prioritar habitatele cu cele mai multe exemplare observate. 

 

A1.1.7.  Conservarea zonelor cu bălți și a zonelor umede din habitatele forestiere și evitarea 

desecărilor sau a lucrărilor mecanizate în aceste zone ce ar putea duce la distrugerea habitatelor 

acvatice 

Exploatările forestiere pot distruge bălțile prin modificări ale cuvetei lacustre (depozitarea 

materialului lemnos, colmatarea acestuia, drenarea accidentală și altele asemenea).  Indirect se poate 

produce astfel pierderea conectivității între populații. Se vor interzice/evita desecărilevsau a lucrările 

mecanizate în aceste zone ce ar putea duce la distrugerea habitatelor acvatice permanente. 

Elemente vizate: speciile de amfibieni - Bombina variegata, Triturus montandoni. 

Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: măsura se aplică tuturor habitatelor 

acvatice unde au fost semnalate speciile, din văile Argeșel, Dâmbovița și Râul Tărgului și principali 

lui afluenți. 

 

A1.1.8.  Stoparea/limitarea curgerii apei de pe carosabil în habitatul acvatic (îngrădire, dig, 

prag și altele asemenea)  

Pentru stoparea/limitarea curgerii apei poluate de pe carosabilul drumurilor publice în 

habitatul acvatic propunem amplasarea de structuri special e (-drumurile să fie dotate cu rigole de 
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colectare a apei de pe carosabil cu locuri de descărcare special amenajate.) în limita habitatelor 

acvatice și a drumurilor accesibile pentru autovehicule. Se are în vedere bugetarea lucrărilor noi de 

construcții reparații în vederea implementării măsurii.  

Elemente vizate: speciile de amfibieni - Bombina variegata, Triturus montandoni. 

Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: în limita habitatelor acvatice, unde 

se dovedește poluare apelor de suprafață din cauza traficului. Zona țintă: drumul asfaltat din jurul 

barajului. 

 

A1.1.9.  Îndepărtarea și prevenirea depozitării deșeurilor 

În lipsa unor sisteme de management a deșeurilor eficiente, o parte din deșeurile menajere 

sunt ajung accidental sau uneori intenționat în cuveta lacustră a bălților. O creștere a gradului de 

conștientizare asupra problemelor de mediu poate ameliora efectele acestui factor. De asemenea, este 

necesară curățarea cuvetelor lacustre de deșeurile ce duc la colmatarea habitatelor „sursă” (bălți cu 

un număr ridicat de indivizi). Se recomandă: i) organizarea de întâlniri de informare cu liderii de 

opinie din zonă (primari, consilieri locali, învățători, agenți economici din zonă), cu elevii școlilor 

din localitățile limitrofe ariei protejate și cu populația locală și ii) curățarea cuvetei lacustre și a zonei 

limitrofe bălților de deșeuri inclusive cu sprijinul Administrației Apele Române în a cărei 

responsabilitate se regăsește cel puțin partial; iii) implementarea de către Autoritățile locale a 

normelor europene privind sistemele de management ale deșeurilor. 

Elemente vizate: speciile de amfibieni - Bombina variegata, Triturus montandoni. 

Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: localitățile Sătic, Rucăr și Pojorâta 

(cele mai mari cantități de deșeuri menajere au fost observate în zona Sătic). 

 

A1.1.10. Menținerea și crearea habitatelor acvatice cu suprafețe și adâncimi ridicate 

Triturus montandoni poate hibrida introgresiv cu tritonul comun Triturus vulgaris, în zonele 

în care arealele celor 2 specii se suprapun, mai precis în habitatele acvatice pe care le împart pentru 

reproducere. Au fost observați hibrizi T. montandoni x T. vulgaris în sanțuri și bălți de la marginea 

drumurilor forestiere în aval de barajul Râușor și pe un drum forestier pe versantul drept al râului 

Râușorul.  

Activitățile antropice pot influența procesul de hibridizare între cel două specii prin activități 

ce modifică structura habitatelor acvatice. Drenarea habitatelor acvatice cu suprafețe mari, astfel 

diminuarea suprafeței habitatelor acvatice, pot duce la extinderea arealului speciei T. vulgaris și 

astfel la procesul de hibridizare. 
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În viitor propunem realizarea unor noi habitate acvatice în vecinătatea celor naturale prin 

adâncirea acviferelor, în urma unui studio de specialitate. Măsura va fi finanțată din bugetul 

autorității publice care răspunde de arii naturale protejate sau din fonduri europene dedicate 

implementării planurilor de management și se va realizarea în parteneriat cu proprietarii de terenuri. 

Elemente vizate: speciile de amfibieni - Triturus montandoni. 

Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: pe văile Râul Târgului și afluenții 

acestuiA 

 

A1.1.11. Amplasarea unor scări de pești funcționale la nivelul fiecărei captări sau prag și/sau 

înlăturarea pragurilor, acolo unde este posibil 

Viteza critică a apei pentru specia Cottus gobio este între 0,15 și 0,30 m/s, astfel se propune 

ca viteza medie a apei în interiorul scării de pești să nu depășească  0,3 m/s, iar viteza maximă în 

interiorul scării de pești nu poate să depășească 0,6 m/s. În afară de aceasta este important ca 

adâncimea apei în interiorul scării de pești să fie de minim 20 cm. Specia Cottus gobio nu poate să 

treacă peste un obstacol mai înalt de 18-20 cm, din acest motiv se propune ca în interiorul scării de 

pești treptele să fie așezate în așa fel încât să nu formeze un obstacol pe toată lățimea scării mai mare 

de 18 cm. Cea mai avantajoasă metodă pentru asigurarea conectivității la nivelul captărilor este 

construirea unor canale bypass. Aceste amenajări vor fi realizate din material natural (piatră, lemn). 

Aceste amenajări trebuie monitorizate prin pescuiri cu electronarcoza dar și prin amplasarea 

unor ”colivii de sârmă” (un fel de vârșă) exact la intrarea apei din captare/prag în scara de pești. 

Astfel se poate verifica dacă o specie într-adevăr a reușit să treacă peste scara de pești. Acest lucru 

trebuie monitorizat și în cazul scărilor existente, și în cazul în care nu urcă Specia Cottus gobio, scara 

trebuie modificată în așa fel încăt să fie asigurată accesul în amonte a acestuiA Unde nu este posibil 

trebuie asigurată migrația speciilor de pești în amonte și în aval prin amenajarea canalelor bypass. 

Trebuie înlăturate pragurile (din beton, din lemn) din albia minoră a râurilor sau în cazul în 

care aceasta nu este posibil, trebuie asigurată deplasarea speciei în amonte și în aval prin amenajarea 

canalelor bypass. Unde aceasta nu este posibil, trebuie amenajate scări de pești funcționale. 

Amenajarea scărilor de pești funcționale sau a bypassurilor funcționale este foarte greu de realizat, 

astfel prioritate trebuie să fie înlăturarea pragurilor existente.  

În cazul podurilor din țevi de beton, acestea trebuie înlăturate și construite poduri propriu zise, 

fără amenajarea albiei minore de sub pod, astfel migrația speciei în amonte va fi posibilă. Eliminarea 

fiecărui prag din sit este practic imposibile, din acest motiv se propune ca să se înceapă cu eliminarea 

pragurilor de dimensiuni mai mici, sau acelea care se pot elimina cu un cost mai redus sau a căror 
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eliminare este fezabil. Trebuie acordat prioritate acelor secțiuni care sunt mai puțin fragmentate. 

Măsura va fi finanțată din bugetul autorității publice care răspunde de arii naturale protejate 

sau din fonduri europene dedicate implementării planurilor de management și se va realizarea în 

parteneriat cu proprietarii de terenuri. 

Elemente vizate: speciile de pești - Cottus gobio. 

Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: Râul Targului, Argeșel, Dâmbovița 

- în punctele identificate în studiile realizate în cadrul proiectului POIM.  

 

A1.1.12. Menținerea unui debit de servitute adecvat de la microhidrocentrale, pe tot parcursul 

anului 

Microhidrocentralele afectează negativ ihtiofauna atât prin reducerea debitului cât și prin 

fluctuația nivelului apei. 

Trebuie lăsat minim 25% din debitul mediu multianual ca debit de servitute pe tot parcursul 

anului. Debitul de servitute trebuie să urmărească curba debitului mediu multianual (primăvara va fi 

mai mare, vara mai mic). Fluctuația de nivel a apei în aval de microhidrocentrală nu poate să 

depășească nivelul de 10% într-o perioadă de 48 de ore. Este nevoie de laminarea debitului pentru 

evitarea purjării albiei din aval a râului. Această laminare se va realiza prin pornirea/oprirea 

hidroagregatelor, cu micșorarea turației mecanismului de acționare sau a servomotoarelor aferente 

aparatului director. 

Elemente vizate: speciile de pești - Cottus gobio. 

Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: MHC Clăbucet, Râul Târgului, în 

aval de barajul Râușor. 

 

A1.1.13. Plantarea de arbori arbori (arin, salcie, frasin și altele asemenea) lângă râuri/pârâuri 

pentru a asigura umbrirea albiei 

În lipsa arborilor albia minoră a râului/pârâului nu este umbrită, apa râului/pârâului se 

încălzește, astfel cantitatea  oxigenului dizolvat în apă poate scădeA Această problemă afectează 

Specia țintă, care este adaptată unor zone cu apă rece și cantitate mare de oxigen dizolvat. Totodată, 

zonele din vecinătatea arborilor (în special  cele din zona rădăcinilor) servesc de multe ori ca zonă 

de odihnă, reproducere sau hrănire pentru speciile de pești. 

Este necesară plantarea arborilor autohtoni specifici zonei (arin, salcie, paltin și altele 

asemenea)  lângă râuri/pârâuri pentru a asigura umbrirea (minim 50%) luciului de apă. 

Măsura va fi finanțată din bugetul autorității publice care răspunde de arii naturale protejate 
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sau din fonduri europene dedicate implementării planurilor de management și se va realizarea în 

parteneriat cu proprietarii de terenuri. 

Elemente vizate: speciile de pești - Cottus gobio. 

Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: pe tot parcursul râurilor/pârâurilor 

din sit (albia majoră). 

 

A1.1.14. Controlul exploatărilor forestiere în vederea protejării cursurilor de apă 

Exploatările forestiere au un impact indirect asupra speciei (și a ihtiofaunei în general). În 

trecut  unele păduri au fost  supraexploatate, în unele zone au existat tăieri rase de dimensiuni mari, 

astfel precipitațiile nu sunt reținute de păduri, viiturile de primăvară și toamnă sunt mai mari mari, 

iar secetele din perioadele de vară sunt foarte însemnate. La fel, ca un efect negativ al exploatărilor 

forestiere se poate aminti antrenarea suspensiilor solide (în special  pământ, noroi de pe drumurile 

forestiere) în albiile minore ale pârâurilor de către viituri, cauzând moartea speciilor de pești prin 

înfundarea branhiilor acestora cât și sufocarea icrelor. 

Exploatările (inclusiv transportul materialului lemnos) trebuie efectuate în așa fel încât să evite 

scosul materialului lemnos pe cursurile de apă. Se recomandă evaluarea posibilităților de a include 

pădurile în sisteme de certificare. 

În fiecare bazin hidrografic, impactul este mare pe versanții aferenți cursurilor de apă din sit 

dacă nu se respecta toate regulile privind punerea în valoare și exploatarea masei lemnoase.  

Existența unor zone experimentale de non intervenție în păduri proprietate a Fundației 

Conservation Carpathia, S.C. Sănătate&Natură, S.C. Almimax S.R.L. va avea un efect pozitiv local 

și asupra populațiilor de amfibieni. 

Verificarea și modificarea amenajamentelor silvice în vederea încadrării corespunzătoare a 

pădurilor care protejează sursele și cursurile de apă se va face cu ocazia reamenajăriilor la expirarea 

amenajamentelor în vigoare sau în termenul prevăzut OUG 57/2007 dacă există finanțare asigurată 

de la bugetul autorității publice centrale care răspunde de arii naturale protejate sau finanțări 

europene și internaționale.  

 În cazul oricărei exploatări este interzisă intrarea și circulația vehiculelor în albia minoră a 

râurilor. 

Elemente vizate: speciile de pești - Cottus gobio. 

Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: în fiecare vale din sit (impactul este 

deosebit de mare, dacă are loc pe o lățime de 500 m pe partea dreaptă și/sau stângă a fiecărei curs de 

apă din interiorul ariei protejate). 
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A1.1.15. Controlul activităților de amenajare a albiilor 

Aceste lucrări sunt efectuate de obicei de către Administrația Națională “Apele Române” (de 

multe ori la solicitarea autorităților locale, de cei care își construiesc case sau au investiții majore în 

apropierea albiei) și au un efect negativ semnificativ asupra faunei acvatice. În timpul acestor lucrări 

albiile râurilor/pârâurilor sunt ”curățate”, pietrișul este excavat, toate pietrele de dimensiuni mari și 

obstrucțiile (de exemplu lemn căzut în albia minoră) sunt scoase din albia minoră, astfel zonele de 

ascunziș și de hrănire ale speciei sunt distruse. O altă problemă cauzată de aceste lucrări este 

angrenarea suspensiilor solide în masa apei în timpul acestor lucrări, astfel multe exemplare de pești 

mor în timpul executării lucrărilor. Tot în cadrul acestor lucrări sunt tăiați arborii de pe malul 

pâraielor, pentru a permite accesul utilajelor de lucru în apropierea albiei minore. Acești arbori însă 

au un rol important în consolidarea malului. 

Activitatea poate să fie prevenită prin patrulări/controale de către rangerii ariei. Lucrările de 

amenajare trebuie interzise în extravilanul ariei naturale protejate cu excepțiile prevăzute de legislația 

în vigoare. Trebuie interzisă construirea caselor de vacanțe (de fapt orice clădire) în extravilan în 

imediata vecinătate a râurilor/pârâurilor și a tuturor lucrărilor din albiile minore a râurilor/pârâurilor, 

cu excepția lucrărilor de reconstrucție ecologică. Este un fenomen general pe sectorul din aval al 

râurilor/pâraielor din sit.                                                                   

Elemente vizate: speciile de pești - Cottus gobio. 

Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: râurile/pâraiele și lunca inundabilă a 

acestora din sit. 

 

A1.1.16.  Controlul activității păstrăvăriilor 

Păstrăvăriile pot avea un impact negativ semnificativ asupra speciilor de pești din apele 

naturale, pentru că accidental pot apărea alți prădători (de exemplu Oncorhynchus mykiss sau 

Salvelinus fontinalis, care este o specie alohtonă), care, pe lângă Salmo trutta, constituie o presiune 

în plus pentru populația speciei Cottus gobio. O altă problemă este introducerea unor boli (patogeni 

microbieni) în apele naturale, care pot ataca Specia Cottus gobio. O altă problemă este faptul că tot 

accidental pot scăpa din crescătoriile de pești specii invazive (de exemplu Carassius gibelio), care 

înseamnă concurență de hrănire și habitat pentru Cottus gobio. Această ultimă problemă nu este 

prezentă în situl Natura 2000 ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor, dar apare în special  în 

cazul amenajării unor lacuri de pescuit în vecinătatea râului/pârâului unde sunt crescute și alte specii 

în afară de Salmonide. 
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Păstrăvăriile existente trebuie monitorizate frecvent: speciile prezente, intrările și ieșirile de 

apă să fie blocate corăspunzător cu grile, debitul de servitute lăsată în râu/pârâu să fie peste 25% din 

debitul mediu multianual, încărcătura cu material organic al apei care iese din păstrăvărie trebuie să 

fie egală cu cea care intră în păstrăvărie, rezultatele controalelor sanitar-veterinare și altele asemenea. 

Exemplarele scăpate în apele naturale trebuie eliminate astfel în râurile/pârâurile unde pescuitul 

sportiv este permis, se va interzice eliberarea exemplarelor capturate de pești alohtoni. Este mult mai 

eficientă prevenirea scăpării acestora în apele naturale decât eliminarea lor ulterioară.  

Realizarea de noi ferme piscicole trebuie să se facă cu parcurgerea unei evaluări adecvate de 

mediu și cu respectarea condițiilor descrise mai sus. 

Elemente vizate: speciile de pești - Cottus gobio. 

Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: păstrăvării Sătic,  păstrăvăria 

Nămăiești, crescătoria de păstrăvi de pe Râul Târgului. 

 

A1.1.17. Controlul și interzicerea deversării apelor menajere/uzate și/sau industriale în râuri 

Se va respecta legislația privind interzicerea deversării apelor menajere/uzate și/sau industriale 

în râuri. În cazul caselor de vacanță acestea trebuie racordate la sistemele de canalizare sau trebuie 

să amenajeze propriile fose septice/stații de epurare. 

Administrația Apele Române va sprijini verificarea conformității instalațiilor de epurare și a 

funcționării corecte a acestora prin implementarea unui plan de monitorizare a calității apelor 

curgătoare în apropierea punctelor de deversare a apelor convențional curate de la diversele 

construcții/amenajări indifferent de deținătorii acestora. 

În cazul sitului exitsă și o poluare de la o mini ferma aflată cu puțin în aval de MHC Clăbucet. 

Este nevoie de promovare, conștientizare și suport pentru autoritățile publice locale în vederea 

implementării de sisteme moderne de colectare și evacuare a apelor uzate. În acest sens realizarea de 

astfel de sisteme de colectare și evacuare a apelor uzate considerăm că ar trebui să aibă prioritate în 

aria naturală protejată prin accesarea cu prioritate a fondurilor bugetare și europene specifice în mod 

prioritar. 

Elemente vizate: speciile de pești - Cottus gobio. 

Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: zona de desfășurare: pe tot parcusul 

râurilor/pârâurilor din aria protejată (dat fiind faptul că intensitatea impactului este scăzută, și 

poluarea poate să provină și de la muncitorii care exploatează pădurile, nu considerăm ca trebuie să 

fie evidențiate anumite zone față de celalte), dar mai ales în zonele construite; zona de reglementare 

- pe tot parcursul râurilor/pârâurilor din aria protejată în special în zonele construite. 
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A1.1.18. Controlul și interzicerea conducerii mașinilor de teren, a ATV-urilor și a altor 

vehicule motorizate în albia  râurilor din sit 

Conducerea mașinilor de teren, a ATV-urilor și a altor vehicule motorizate în albia  râurilor 

din sit constituie o presiune periodică, însă importantă asupra speciei țintă.  

Prezența periodică a vehiculelor motorizte (enduro, ATV, mașini de teren) în afara drumurilor 

poate fi depistată și sancționată pe parcursul patrulării și a controalelor rangerilor. Este nevoie 

totodată de amplasarea de panouri informative, care evidențiează limitarea utilizării vehiculelor 

motorizate în albiile râurilor. 

Se va interzice utilizarea vehiculelor motorizate în afara drumurilor în albiile râurilor în 

scopuri de divertisment sau de concurs. Se permite accesul administrativ al proprietarilor și 

administraturilor de terenuri administratorilor fondului forestier, administratorilor fondurilor 

cinegetice, colaboratorilor contractuali ai acestora  vehiculelor care sunt în misiuni (ambulanță, 

salvamont, poliție, pompieri și altele asemenea.) pe drumuri de acces oficiale sau existente în afara 

cursurilor de apă sau în situații de urgență și pe cursurile de apă și în afara drumurilor, în mod 

exceptional. 

Elemente vizate: speciile de pești - Cottus gobio. 

Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: pe tot parcusul râurilor/pârâurilor din 

aria protejată. 

 

A1.1.19. Controlul și interzicerea exploatării pietrișului și a pietrei din albia râurilor, 

decolmatarea și/sau recalibrarea albiei 

Lucrările de exploatare a pietrișului din albia minoră a râurilor, lucrările de decolmatare, 

regularizare duc la tulburarea apei (la angrenarea suspensiilor solide în masa apei), astfel branhiile 

speciilor de pești se pot înfunda, în unele cazuri ducând la moartea acestora Tot aceste lucrări 

afectează și supraviețuirea icrelor depuse. Majoritatea locurilor de ascunziș, hrănire și de reproducere 

ale speciei se află lângă pietre/bolovani, astfel prin scoaterea acestora din albie se contribuie la 

reducerea cantității de habitat ideal pentru Cottus gobio. 

Este practicată mai ales pentru constucții, motiv pentru care toate aceste activități trebuie 

montiorizate de către rangerii care patrulează. Uneori aceste lucrări sunt efectuate sub denumirea de 

decolmatare/recalibrare albie. 

Exploatarea pietrișului, nisipului și a pietrei din albia râurilor cât și lucrările de recalibrare/ 

decolmatare în zonele aflate în extravilanul ariei naturale protejate au un impact major asupra speciei. 
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În cadrul procedurilor de reglementare de mediu care au ca obiect autorizarea unor astfel de proiecte, 

planuri, activități, în extravilan și în afara zonelor construite se vor efectua studii de evaluare 

adecvată de mediu în care se va ține cont de impactul major asupra specie. 

Elemente vizate: speciile de pești - Cottus gobio. 

Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: pe tot parcursul râurilor/pârâurilor 

din aria protejată. 

 

A1.1.20. Controlul și interzicerea construirii caselor de vacanță, sau a altor clădiri de-a lungul 

apelor curgătoare și în lunca inundabilă a râurilor/pârâurilor din sit 

Construirea caselor de vacanță de-a lungul apelor curgătoare și în lunca inundabilă a 

râurilor/pârâurilor din sit constituie o amenințare importantă, care atrage și alte amenințări serioase, 

cum ar fi: amenajarea albiei, poluare, defrișarea vegetației lemnoase de-a lungul apelor, poduri făcute 

din țevi, amenajarea malurilor și altele asemenea.  

Construirea caselor de vacanță în albia majoră a apelor curgătoare sau pe malul apelor 

stătătoare atrage după ea multe presiuni care trebuie evitate: amenajarea albiei, treceri peste râu, 

poluare, tăierea vegetației ripariene, praguri de fund și altele asemenea. 

Autoritățile locale, Agenția pentru Protecția Mediului, Administrația Națională Apele Române 

trebuie să analizeze respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare legale, inclusiv cele care se 

referă la interdicția realizării de construcții în albiile cursurilor de apă, construirea caselor de vacanță 

și a altor clădiri în albia majoră a apelor curgătoare în extravilan și în afara zonelor construite.   

Extinderea intravilanelor în afara zonelor construite în habitate acvatice în care se regăsesc 

specii de pești și amfibieni de interes comunitar se poate face numai cu realizarea unei evaluări 

adecvate de mediu și cu respectarea măsurilor de conservare specifice pentru speciile menționate, cu 

excepția zonelor deja construite. 

Elemente vizate: speciile de pești - Cottus gobio. 

Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă:pe tot parcursul râurilor/pârâurilor 

din aria protejată. 

 

A1.1.21. Interzicerea realizării de obstacole in albia râurilor și a eliminării vegetației lemnoase 

riverane  

Se va interzice amplasarea de noi praguri în albiile paraielor în extravilanul ariei protejate cu 

excepția cazurilor în care intervențiile au ca obiect protejarea infrastructurii de transport deja 

existente, cu realizarea evaluarii adecvate de mediu. 
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 Tăierea arborilor de pe malul râurilor/pârâurilor se face strict conform prevederilor legislației 

silvice. 

Elemente vizate: speciile de pești - Cottus gobio. 

Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: pe tot parcursul râurilor/pârâurilor 

din aria protejată.. 

 

A1.1.22. Interzicerea realizării de noi microhidrocentale în sit 

Microhidrocentralele afectează negativ ihtiofauna atât prin fragmentarea râului (prin captări) 

și reducerea debitului cât și prin fluctuația nivelului apei. 

Elemente vizate: speciile de pești - Cottus gobio. 

Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: pe tot parcursul râurilor/pârâurilor 

din aria protejată.  

 

A1.1.23. Condiționarea realizării de noi păstrăvării în sit 

Păstrăvăriile pot avea un impact negativ semnificativ asupra speciilor de pești din apele 

naturale, pentru că accidental pot apărea alți prădători (de exemplu Oncorhynchus mykiss, Salvelinus 

fontinalis care sunt specii alohtone), care, pe lângă Salmo trutta, constituie o presiune în plus pentru 

populația speciei Cottus gobio. O altă problemă este introducerea unor boli (patogeni microbieni) în 

apele naturale, care pot ataca Specia Cottus gobio. O altă problemă este faptul că tot accidental pot 

scăpa din crescătoriile de pești specii invazive (de exemplu Carassius gibelio), care înseamnă 

concurență de hrănire și habitat pentru Cottus gobio. Pe lângă problemele mai sus menționate, 

păstrăvăriile extrag o cantitate însemnată din debitul pârâului. 

Realizarea de noi ferme piscicole trebuie să se facă cu parcurgerea unei evaluări adecvate de 

mediu și cu respectarea condițiilor descrise mai sus. 

Elemente vizate: speciile de pești - Cottus gobio. 

Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă:pe tot parcursul râurilor/pârâurilor 

din aria protejată și în albia majoră a acestora. 

 

A1.1.24. Reproducerea artificială, creșterea și repopularea zglăvocii (Cottus gobio) în apele 

sitului Natura 2000 Natura 2000 ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor 

Întrucât zglăvoaca (Cottus gobio) este o specie protejată, nu se va lua în calcul reproducerea 

acesteia în scopuri economice. Reproducerea se va face în scopuri științifice și de conservare. 

Reproducerea artificială poate contribui efectiv la conservarea speciei, făcând posibilă întărirea 
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populațiilor slăbite, precum și repopularea unor habitate prielnice speciei. Măsura va consta în 

următoarele activități: colectarea reproducătorilor (din apele din interiorul sitului), recoltarea și 

fecundarea icrelor, îngrijirea și dezvoltarea icrelor, creșterea și dezvoltarea larvelor și a juvenililor, 

aclimatizarea puietului și eliberarea lor în sectorul de pârâu vizat, montorizarea eficienței populării 

cu Specia Cottus gobio pe sectorul de râu vizat. În prealabil, va fi necesară realizarea unui studiu. 

Măsura va fi finanțată din bugetul autorității publice care răspunde de arii naturale protejate 

sau din fonduri europene dedicate implementării planurilor de management și se va realizarea în 

parteneriat cu administratorul ariei natural protejate. 

Elemente vizate: speciile de pești - Cottus gobio 

Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: pe bazA. Datelor obținute considerăm 

că râul Argeșel ar fi o prioritate pentru introducerea exemplarelor ca măsură de management, după 

care urmează râul Dâmbovița, râul Târgului, râul Râușorul și în final râul Râușorul (care se varsă în 

barajul Râușorul). 

 

A1.1.25. Managementul adecvat al drumurilor forestiere existente astfel încât să nu afecteze 

habitatele ripariane  

Construirea de drumuri auto forestiere noi în zone limitrofe pâraielor se face condiționat  de 

rezultatele evaluării adecvate de mediu.  

Lucrările de întreținere și reparație a drumurilor auto forestiere se vor realiza cu maximă 

precauție pentru a nu deteriora habitatele ripariene în zona limitrofă drumului. Traficul pe drumurile 

forestiere existente trebuie limitat (din punct de vedere al gabaritului și condițiilor meteo) și 

monitorizat, pentru a reduce impactul asupra habitatelor adiacente sau pe care le traversează. 

S-a observat tendința extinderii rețelei de drumuri în vecinătatea zonelor unde a fost 

identificată Specia, prin construirea unor drumuri noi de exploatare (laterale), ce pornesc de la 

drumul forestier principal, care urmează cursul apei. Acestea afectează habitatele riverane prin: 

reducerea/fragmentarea suprafeței habitatului, modificarea configurației terenului, distrugerea 

vegetației, creșterea turbidității apei, degradarea solului. Căile de colectare noi vor fi premise numai 

dacă acestea respectă toate normativele silvice în vigoare, numai pe versanți cu panta mai mica de 

25 grade și având în vedere că prin costruirea acestora se evită scosul masei lemnoase pe cursurile 

de apă. 

Se promovează construirea de podețe, instalarea de tuburi permanente sau temporare care să 

limiteze impactul traversării cursurilor de apă de către căile de colectare a lemnului. Măsura va fi 

finanțată din bugetul autorității publice care răspunde de arii naturale protejate sau din fonduri 
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europene dedicate implementării planurilor de management și se va realizarea în parteneriat cu 

proprietarii și administratorii de terenuri. 

Elemente vizate: speciile de nevertebrate - Carabus variolosus. 

Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: pe toată suprafața sitului, în mod 

deosebit pe Valea Văcarea, Valea Călușul, Valea Rucăreanu Mic, Valea Largă, Valea Ruscă, Valea 

Corbului, Valea Terciului, Valea Ursului, Valea Argeșelului, Valea Sefterul Mic, Valea Strâmbu. 

 

A1.1.26. Controlul strict al activităților de igienizare a pădurilor în zonele unde a fost 

identificată specia Carabus variolosus 

Se va recurge la măsura igienizării pădurilor în habitatele unde a fost identificat Carabus 

variolosus numai în caz de necesitate, pe suprafețe mici, cu păstrarea în habitat a 3-5 arbori/trunchiuri 

arbori doborâți/căzuți pe hectar, în baza unui plan anual și a unei calculații privind despăgubirea 

proprietarilor în cazul în care arborii doborâți mai au valoare economică.  

Elemente vizate: speciile de nevertebrate - Carabus variolosus. 

Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: pe toată suprafața sitului, în mod 

deosebit pe Valea Țiganca Mare.  

 

A1.1.27. Evitarea construirii de diguri în extravilan în zona în care a fost identificată specia 

Carabus variolosus 

Se aprobă construirea acestora numai în cazuri excepționale, când sunt absolut necesare pentru 

protecția împotriva viiturilor. Executarea unor astfel de lucrări în zonele limitrofe se va realiza după 

evaluarea impactului și cu prevederea unor măsuri care să compenseze efectele negative asupra 

regimului hidric și implicit asupra habitatului. 

Elemente vizate: speciile de nevertebrate - Carabus variolosus. 

Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: Valea Argeșel. 

 

A1.1.28. Pășunatul și tranzitul animalelor domestice vor fi interzise/reglementate strict în 

zonele limitrofe locației unde a fost identificată specia Carabus variolosus 

Pășunatul și tranzitul animalelor domestice se va face cu atenție în mod controlat cu 

respectarea prevederilor legale și a încărcăturii de animale pe o rază de cel puțin 50 m în jurul 

locurilor unde a fost semnalată prezența speciei. Deplasarea spre zonele de pășunat se va face, 

obligatoriu, pe traseele existente sau stabilite, cu evitarea pășunatului direct pe malul apei. 

Desemnarea unor suprafețe excluse de la pășunat se face cu proprietarii de terenuri în baza acordării 
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unor despăgubiri/plăți pentru măsurile de conservare identificate. 

Elemente vizate: speciile de nevertebrate - Carabus variolosus. 

Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: în toate zonele cu habitate favorabile 

speciei, în special  pe Valea Argeșel. 

 

A1.1.29. Interzicerea colectării de larve de insecte și viermi din zona unde a fost identificată 

specia Carabus variolosus 

Nu sunt semnalate în prezent cazuri de colectare de larve de insect și viermi care pot pune în 

pericol specia. 

Elemente vizate: speciile de nevertebrate - Carabus variolosus. 

Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: în toate zonele cu habitate favorabile 

speciei, în special  pe Valea Ruscă. 

 

A1.1.30. Aplicarea unui management forestier adecvat, astfel încât să se asigure conservarea 

habitatelor forestiere în zonele de lizieră, și ripariene favorabile speciei Carabus variolosus 

Reducerea intensității exploatărilor forestiere, astfel încât să se asigure conservarea habitatelor 

forestiere umede (în special  a zonelor de lizieră )favorabile speciei, respectiv intervenția mai redusă 

în păduri în lizierele acestora și în zonele ripariene cu introducerea acestei prevederi în 

amenajamentele silvice. Interzicerea, în orice situație, a folosirii albiei cursului de apă pentru 

transportul materialului lemnos. Păstrarea exemplarelor de foioase în habitatul speciei.  

În zonele favorabile speciei unde se identifică necesitatea reducerii locale a intensității 

exploatărilor forestiere, aplicarea măsurii se face planificat cu acordul proprietarilor și efectuarea de 

plăți compensatorii calculate concret, aferente pierderilor de masa lemnoasă, dacă acestea există. 

Elemente vizate: speciile de nevertebrate - Carabus variolosus. 

Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: în toate zonele cu habitate favorabile 

speciei, în special  pe Valea Văcarea, Valea Călușul Mic, Valea Largă, Valea Văcarea, Valea Călușul 

Mic, Valea Largă, Valea Terciului, Valea Ursului, Valea Sefterul Mic, Valea Sefterul Mare, Valea 

Strâmbu, Valea Tiganca Mare, Valea Rusca, Valea Rusca, Valea Corbului, Valea Ursului, Valea 

Rucăreanu. 

 

A1.1.31. Aplicarea unui management forestier adecvat pentru a preveni necesitatea folosirii 

substanțelor biocide 

Folosirea localizată a unor biocide cu selectivitate specifică mare și remanență mica pentru 
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combatere, numai în cazuri extreme, ca ultimă soluție de combatere a dăunătorilor, numai în baza 

avizulului administratorului, dat în urma unei evaluări adecvate de mediu. 

Elemente vizate: speciile de nevertebrate - Carabus variolosus. 

Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: în toate zonele cu habitate favorabile 

speciei, în special  pe Valea Argeșelului. 

 

A1.1.32. Menținera în păduri a trunchiurilor de arbori doborâți în zonele favorabile speciei 

Rosalia alpina 

Se va controla strict activitatea de igienizare a pădurii în zonele unde a fost identificată specia 

Rosalia alpina. Se va recurge la această măsură numai în caz de necesitate, cu păstrarea în habitat a 

3-5 arbori/trunchiuri arbori doborâți/căzuți pe hectar din specia fag, în baza unui plan anual și a unei 

calculații privind despăgubirea proprietarilor în cazul în care arborii doborâți mai au valoare 

economică.  

Elemente vizate: speciile de nevertebrate - Rosalia alpina 

Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: în toate zonele cu habitate favorabile 

speciei, în special  Rucăr-Drăganu. 

 

A1.1.33. Limitarea accesului animalelor domestice în zona unde a fost identificată specia 

Rosalia alpina 

Turmele de animale domestice pot afecta negativ habitatul speciei datorită modificărilor pe 

care le produc la nivelul solului și vegetației: tasarea solului distrugerea florei și faunei epigee, 

modificarea structurii vegetației ierboase și altele asemenea. 

Respectarea prevederilor codului silvic privind pășunatul în fond forestier în locul în care a 

fost identificată Specia și în zonele limitrofe; pentru tranzitul animalelor domestice este bine să se 

stabilească trasee de tranzit pentru deplasarea animalelor domestice între zonele de pășunat, 

localizate la cel puțin 100 m distanță de locul în care a fost identificată specia. 

Elemente vizate: speciile de nevertebrate - Rosalia alpina 

Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: în toate zonele cu habitate favorabile 

speciei, în special  Rucăr-Drăganu. 

 

A1.1.34. Menținerea rolului de coridor ecologic al ariei  protejate și evitarea fragmentarii 

habitatelor prin realizarea unor zone de non-intervenție 

Se vor propune suprafețe/culoare de non – intervenție respectiv zone de liniște fără activități 
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de exploatare forestieră, culegere de ciuperci și fructe de pădure sau activități de vânătoare în 

suprafețele de pădure naturală deținute de către Fundația Conservation Carpathia, SC Sănătate & 

Natură SRL, SC Almimax Natura SRL unde proprietarii menționați și-au exprimat acordul în acest 

sens, tabelul cu suprafețele de fond forestier din Anexa 3.22. la Planul de Management. 

Se va realiza informarea autorităților locale cu privire la existența suprafețelor de non - 

intervenție pentru evitarea propunerilor de construcții/investiții cu potențial impact de fragmentare a 

habitatelor.  

Constituirea zonelor de nonintervenție cu acordul unor proprietari nu poate limita accesul sau 

activitățile de management care se desfășoară în celelalte suprafețe de teren deținute de diverși 

proprietari. În acest sens, trecerea pe căile de acces existente în zonele de nonintervenție spre alte 

categorii de terenuri nu poate fi limitată din punct de vedere al ariei naturale protejate.  

Elemente vizate: speciile de carnivore mari - Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx. 

Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: conform hărții din anexa nr. 3.22 din 

planul de management. 

 

A1.1.35. Reducerea cotelor de recoltă a speciilor de interes cinegetic  

Se vor face demersuri pentru reducerea cotelor de recoltă a speciilor de interes cinegetic la un 

nivel care să permită refacerea rapida a populațiilor speciilor pradă. Recoltarea speciilor pradă se va 

face în special în cazul apariției de conflicte/pagube produse în comunitățile locale, acțiunea se va 

implementa în baza unor protocoale de colaborare cu gestionarii fondurilor cinegetice. Activitatea 

are ca scop final menținerea populațiilor de carnivore mari, prevenirea și combaterea conflictelor 

între om și animale sălbatice  

Elemente vizate: speciile de carnivore mari - Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx. 

Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: întreaga suprafață a ariei protejate. 

 

A1.1.36. Inițierea unor măsuri privind reconversia monoculturilor de molid, plantate artificial, 

în păduri cu compoziție mixtă, cu specii care oferă fructificație, preferată de speciile pradă 

Inițierea reconversiei monoculturilor de molid, plantate artificial, spre păduri cu compoziție 

mixtă, se va realiza cu specii autohtone locale existente în compozițiile naturale care oferă 

fructificație, preferată atât de speciile pradă cât și de prădători (fag, și altele asemenea.). Măsura are 

un dublu rol, pe de-o parte pentru refacerea populațiilor speciei pradă, iar pe de altă parte menținerea 

carnivorelor departe de zonele locuite. Activitatea are ca scop prevenirea și combaterea conflictelor 

între om și animale sălbatice. 
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Măsura va fi finanțată din bugetul autorității publice care răspunde de arii naturale protejate 

sau din fonduri europene dedicate implementării planurilor de management și se va realiza în 

parteneriat cu proprietarii și administratorii de terenuri. 

Elemente vizate: speciile de carnivore mari - Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx, habitatele 

forestiere. 

Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: zonele cu monoculturi de molid, 

conform tabelului și hărții din Anexa 3.22. la Planul de Management. 

 

A1.1.37. Asigurarea de mijloace de protecție față de carnivorele mari, pentru fermieri 

Se vor asigura mijloace de protecție pentru fermieri (garduri electrice, câini ciobănești, 

inclusiv dezvoltarea unei canise cu câini din rasa Ciobănesc carpatin) și se va asigura consultanță de 

specialitate. Mijloacele de protecție se achiziționează în cadrul unor finanțări publice și private și se 

instalează/se pun la dispoziția fermierilor cu sprijinul și implicarea gestionarilor fondurilor cinegetice 

Activitatea are ca scop prevenirea și combaterea conflictelor între om și animale sălbatice.  

Cu prioritate se asigură măsurile de protecție în cazul gospodăriilor limitrofe fondului forestier 

unde au avut loc incidente. Se va asigura de asemenea în cadrul aceluiași tip de finanțări dotarea cu 

spray-uri anti-urs a personalului silvic și a altor categorii de personal care operează în zone naturale. 

Elemente vizate: speciile de carnivore mari - Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx. 

Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: întreaga suprafață a ariei protejate. 

 

A1.1.38. Realizarea și implementarea unui plan de patrulare și intervenții pentru gestionarea 

confilctelor om-animale sălbatice 

Se vor crea echipe mixte de intervenții în colaborare cu reprezentanți ai Jandarmeriei, Poliției, 

Primăriei, conform prevederilor legale. Se va realiza și implementa un plan de patrulare și intervenții 

pentru protejarea speciilor de carnivore mari și evitarea confilctelor om-animale sălbatice. 

Elemente vizate: speciile de carnivore mari - Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx. 

Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: întreaga suprafață a ariei protejate. 

 

A1.1.39. Reglementarea pășunatului în vederea conservării speciilor de carnivore mari 

Se va evita suprapășunatul și se va supraveghea aplicarea prevederilor legale cu privire la 

numărul de câni de la stâne în funcție de numărul de animale domestice și de numărul prădătorilor 

respectiv numărul atacurilor petrecute în zona respective. Se promovează purtarea jujeelor de către 

câinii de la stâni, se va sprijini achiziția de garduri electrice în cadrul unor finanțări publice sau 



575 
 
 

private pentru aria naturală protejată pentru protejarea turmelor împotriva atacurilor animalelor 

salbatice.  

Elemente vizate: speciile de carnivore mari - Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx. 

Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: întreaga suprafață a ariei protejate. 

 

A1.1.40. Implementarea reglementărilor privind accesul public în vederea conservării 

speciilor de carnivore mari 

Se va avea în vedere: gestionarea colectării de fructe de pădure și ciuperci cu respectarea 

autorizațiilor de mediu și numai în baza contractelor încheiate cu proprietarii terenurilor, contracte 

care pot prevede zonele de liniște (non - intervenție); prevenirea și controlul mijloacelor auto 

motorizate în scop de agrement; desemnarea și delimitarea zonelor de picnic (dacă este cazul), cu 

respectarea prevederilor legislative în vigoare. 

La solicitarea administratorului ariei naturale protejate, desemnarea anumitor zone excluse de 

la recoltarea  de fructe și ciuperci se face cu acceptul proprietarilor terenurilor respective. 

Desemnarea zonelor menționate se face cu compensarea proprietarilor și va fi finanțată din bugetul 

autorității publice care răspunde de arii naturale protejate sau din fonduri europene dedicate 

implementării planurilor de management. 

Elemente vizate: speciile de carnivore mari - Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx. 

Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: întreaga suprafață a ariei protejate. 

 

A1.1.41. Implementarea și monitorizarea metodelor eficiente de depozitare și colectare a 

deșeurilor, pentru a nu permite atragerea faunei și generarea de conflicte 

Interzicerea construirii de noi platforme de depozitare a deșeurilor, în extravilan în afara 

zonelor construite, achiziția din fonduri publice sau private de pubele/tomberoane special care nu 

permit accesul carnivorelor mari, realizarea de sisteme eficiente de colectare a gunoaielor. 

Elemente vizate: speciile de carnivore mari - Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx. 

Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: zonele cele mai expuse la prezența 

deșeurilor sunt porțiunile din imedata vecinătate a localităților. 

 

OS2 Asigurarea conservării habitatelor de interes pentru aria protejată, în sensul menținerii 

sau îmbunătățirii stării de conservare favorabile a acestora 

 

A1.2.1. Menținerea constantă a suprafețelor de pajiști și habitate deschise din sit 
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În vederea evitării pierderilor de suprafață în continuare pentru pajiștile de pe suprafața sitului 

este necesară negocierea, stabilirea și declararea ca zone de intravilan a perimetrelor construite de pe 

Valea Râușorului - Primăria Rucăr, Voina - Primăria Lerești, redefinirea intravilanului în zona Sătic 

- Rucăr. 

Pentru toate pajiștile din aria protejată se vor aplica de către proprietari și administratori 

măsurile descrise mai jos, cu finanțarea cu prioritate a măsurilor active care generează costuri prin 

programele derulate prin Agenția de Plăți și Intervenții în Agricultură Argeș sau alte programme 

naționale și europene 

a) menținerea suprafeței actuale de pajiști care constituie habitate de interes comunitar la 

nivelul sitului, cu excepția cazurilor de tranziție naturală către alte habitate de interes comunitar 

(ienuperișuri, jnepenișuri, molidișuri) în care cu acceptul și la cererea proprietarilor tranziția naturală 

este încurajată și sprijinită precum și cu excepția cazurilor în care suprafețele de pajiști au fost 

obținute prin distrugerea recentă a habitatelor de tufărișuri de interes comunitar. 

b) stimularea aplicării unor măsuri legale de încurajare a cositului sau pășunatului extensiv 

de către comunitatea locală/proprietari/administratori terenuri - măsuri de agro-mediu, scutirea plății 

impozitului pe teren; 

c) evitarea folosirii pesticidelor, a suprapășunatului, interzicerea incendierilor de vegetație; 

d) menținerea ecosistemelor ierboase prin pășunat și cosit și prevenirea instalării arborilor și 

arbuștilor; 

e) menținerea structurii și compoziției naturale a poienilor și luminișurilor;  

f) habitatele deschise trebuie întreținute prin defrișarea anuală, sau cel puțin la 5 ani, a 

vegetației lemnoase - curățarea pajiștilor; cu excepția cazurilor de tranziție normală către alte habitate 

de interes comunitar (ienuperișuri, jnepenișuri, rariști de molid și zâmbru) cu acceptul și la cererea 

proprietarilor 

g) stabilirea unor trase de tranzit pentru deplasarea animalelor domestice între zonele de 

pășunat. 

Elemente vizate: habitatele de pajiști. 

Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: întreaga suprafață a ariei protejate. 

 

A1.2.2. Măsuri pentru menținerea/refacerea stării de conservare favorabile a habitatelor de 

pajiști și tufărișuri subalpine 

În vederea menținerii/refacerii stării de conservare favorabile a habitatelor de pajiști și 

tufărișuri subalpine  vor fi aplicate măsurile prezentate în cele ce urmează. 
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a) Respectarea încărcăturii normale de animale, respectiv de oi și vaci, la hectarul de pășune 

conform studiilor silvopastorale. 

b) Evitarea târlirii la mai puțin de 100 metri de cursurile de apă. 

c) Interzicerea strictă a incendierii pășunilor și tufărișurilor. 

d) Realizarea pășunatului prin rotație. Acesta contracarează efectele presiunii pășunatului 

intensiv care conduce la înlocuirea și deteriorarea habitatului. Acest procedeu îmbunătățește 

compoziția specifică a pajiștilor, preîntâmpinând ca Specia Nardus stricta să devină invazivă. 

Pășunatul prin rotație, limitează timpul de staționare al animalelor într-un loc, ceea ce permite 

ca pășunatul să se execute ciclic. Pentru aceasta, suprafața pășunii se împarte cu ajutorul gardurilor 

fixe sau mobile în mai multe porțiuni care se pășunează succesiv. Prin acest sistem plantele au la 

dispoziție timpul necesar pentru refacere până când sunt din nou pășunate. 

În cazul existenței unor finanțări publice sau private pentru aria naturală protejată destinate 

fermierilor, suprafața pășunilor se poate împarți cu ajutorul gardurilor fixe sau mobile inclusiv 

electrice, în mai multe porțiuni care se pășunează succesiv. Prin acest sistem plantele au la dispoziție 

timpul necesar pentru refacere până când sunt din nou pășunate. Voluntar se poate aplica direct de 

către fermieri. 

e) Târlirea sau fertilizarea organică directă pe pajiști se execută pe întreg sezonul de pășunat 

cu o intensitate de maximum 2-3 nopți o oaie/1m² pe pajiști cu covor ierbos format în principal din 

Festuca rupicola, Lolium perenne, Agrostis capillaris, Festuca rubra, Festuca airoides, sau 4-7 nopți 

o oaie/1m² pe pajiști degradate invadate de Nardus stricta 

Târlirea se execută cu toate speciile de animale, revenind ca echivalent 2-3 nopți 1 UVM/6m² 

pe pajiști valoroase sau 4-6 nopți 1 UVM/6m² pe pajiști degradate. 

Efectul târlirii se resimte 3-5 ani după care este necesară repetarea ei în sistemul prezentat 

mai înainte. Depășirea pragului de 6-8 nopți o oaie/1m² sau 1 UVM/6m² duce la degradarea 

accentuată a covorului ierbos, prin apariția speciilor de buruieni nitrofile ca ștevia, urzica, știrigoaia, 

brândușa de toamnă, târsa, cât și la poluarea apelor și solului. 

f) Supratârlirea trebuie interzisă cu strictețe în pajiștile cu habitate de interes conservativ.  

g) Asigurarea unui pășunat constant, cu un număr de animale riguros stabilit în urma unor 

studii de pășunat. Pășunatul continuu, liber, reprezintă metoda prin care animalele pasc și circulă în 

mod liber pe toată suprafața pășunii, întreg sezonul de pășunat neîntrerupt de primăvară până toamnA 

Varianta tradițională a acestei metode este numită pășunatul liber-extensiv, cu lipsa unor lucrări 

minime de îngrijire sau a unei corelări între capacitatea de producție a pășunii și încărcarea acesteia 

cu animale. 
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Este recomandat pășunatul liber extensiv pe pajiștile din munții înalți, în subalpin și alpin, 

unde alte metode nu se pot aplicA Totuși și în aceste situații este recomandat ca animalele să fie 

dirijate în deplasarea lor pe pășune, permițându-le înaintarea numai pe măsura consumării suficiente 

a plantelor de pe o suprafață delimitată frontal de îngrijitori. 

Aplicarea acestei metode de pășunat implică o foarte bună cunoaștere a productivității pășunii, 

în vederea unei încărcari corecte cu animale, precum și a altor reguli care țin de pășunatul rațional. 

h) Respectarea perioadei de pășunat. 

Momentul începerii pășunatului primăvara, este legat în principal de producția pășunii care se 

recomandă să fie de 5-7,5 t/ha masa verde și 1-1,5 t/ha substanță uscată, pentru a se putea respecta 

în continuare cerințele pășunatului prin rotație. 

Pentru determinarea cu aproximație a momentului optim de începere a pășunatului se va folosi 

criteriul înălțimii plantelor care este de 15-20 cm pentru pajiștile naturale. 

Metode empirice, folosite tradițional, de începere a pășunatului sunt legate de momentul 

înfloririi speciilor de păpădie - Taraxacum, sau sărbătoarea religioasă de Sfântul Gheorghe din 23 

aprilie, când în România s-a instituit regula de scoatere a animalelor la pășunat. 

Încetarea pășunatului trebuie să se facă cu 3-4 săptămâni, 20-30 zile, înainte de apariția 

înghețurilor permanente la sol sau după cutuma românească străveche la Sfântul Dumitru, la 26 

octombrie. 

Pentru toate pajiștile din aria protejată se vor aplica de către proprietari și administratori 

măsurile descrise mai sus, cu finanțarea cu prioritate a măsurilor active care generează costuri prin 

programele derulate prin Agenția de Plăți și Intervenții în Agricultură Argeș sau alte programme 

naționale și europene. 

Elemente vizate: habitatele de pajiște și tufărișuri subalpine. 

Localizarea activității propuse: întreaga suprafață a sitului. 

 

A1.2.3. Limitarea pășunatului, evitarea suprapășunatului și a târlirii în anumite stațiuni din 

zona subalpină 

În zona de creastă (Portăreasa, Văcarea, Tîrîțoasa, Țefeleica) și pe Valea Râușoru, Nardus 

stricta realizează acoperiri uneori de peste 70%. Suprapășunarea și staționarea animalelor o perioadă 

mai lungă de timp în cadrul habitatului 6230* determină bătătorirea solului, favorizarea eroziunii 

solului, modificarea compoziției chimice a solului și a compoziției floristice prin afirmarea unor 

buruieni ca Urtica dioica, Rumex alpinus, Veratrum album, Deschampsia caespitosa.  

Se va practica metoda pășunatului prin rotație sau a pășunatului liber.  
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În toate zonele de contact ale pajiștilor cu habitatul 4070*se recomandă limitarea pășunatului 

cu animale, astfel încât să nu fie afectați juvenilii de jneapăn care determină formarea în viitor a 

jnepenișurilor compacte având în vedere faptul că în arealul sitului majoritatea jnepenișurilor sunt 

fragmentate. 

Se vor aplica de către proprietari și administratori măsurile descrise, cu finanțarea cu prioritate 

a măsurilor active care generează costuri prin programele derulate prin Agenția de Plăți și Intervenții 

în Agricultură Argeș sau alte programme naționale și europene. 

Elemente vizate: habitatele de pajiști și tufărișuri subalpine.  

Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: Găinațu Mare, Țefeleica, Văcarea 

Tîrîțoasa, Portăreasa, Valea Râușoru. 

  

A1.2.4. Curățirea puieților de molid și arbuștilor, îndepărtarea buruienilor invazive 

Îndepărtarea buruienilor invazive (Urtica dioica, Veratrum album, Rumex alpinus) se poate 

face prin târlire sau prin cosit repetat, în cursul verii, până la epuizarea resurselor de regenerare ale 

buruienilor. Cosirea repetată timp de 3-5 ani consecutivi duce la distrugerea celor mai dezvoltate 

buruienișuri.  

Abandonarea pășunatului poate duce la dezvoltarea luxuriantă a unor specii precum 

Deschampsia caespitosa, Pteridium aquilinum. Cositul poate fi insuficient, deoarece acestea pot 

stoca o cantitate mare de azot în sistemele lor radiculare. Deschampsia caespitosa se poate răspândi 

chiar și în habitatele pășunate în mod regulat. Este benefică alternarea pășunatului cu cositul pentru 

controlul acestei specii.  

Abandonarea pășunatului favorizează extinderea tufărișurilor de Vaccinium myrtillus, V. vitis-

idaea, Rhododendron myrtifolium și Juniperus communis ssp. alpina Dacă se dorește menținerea 

folosinței de pajiște atunci se îndepărtează speciile lemnoase, numai dacă zonele respective nu au 

fost deja identificate ca mozaic de habitate de pajiști și tufărișuri. 

Se vor aplica de către proprietari și administratori măsurile descrise, cu finanțarea cu prioritate 

a măsurilor active care generează costuri prin programele derulate prin Agenția de Plăți și Intervenții 

în Agricultură Argeș sau alte programme naționale și europene. 

Elemente vizate: habitatele 6230* și 6150.  

Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: Valea Șaului, Găinațu Mare, 

Țefeleica, Văcarea Portăreasa 

 

A1.2.5. Restricționarea circulației mijloacelor motorizate în habitatele de pajiști și tufărișuri 
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Pentru menținerea integrității habitatului se impune restricționarea circulației mijloacelor 

motorizate (motociclete, ATV-uri), accesul este permis pe drumurile existente în situații de urgență 

precum și pentru desfășurarea activităților de administrare ale proprietarilor, administratorilor 

terenurilor, gestionarilor fondurilor cinegetice 

Elemente vizate: habitatele 6230*, 6150, 4060. 

Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: întreaga zonă subalpină a ariei 

protejate. 

 

A1.2.6. Interzicerea incendierii sau defrișării vegetației arbustive  

Nu va fi permisă mărirea suprafețelor ocupate de pajiștile alpine, prin defrișarea sau 

incendierea vegetației arbustive deoarece va fi afectată viabilitatea habitatului pe termen lung. În 

acest caz vor fi aplicate măsuri de management specifice care să nu afecteze arealul ocupat și 

integritatea structural-funcțională a habitatelor de tufărișuri. 

Elemente vizate: habitatul 4060, habitatul 4070*  

Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: întreaga zonă subalpină a ariei 

protejate. 

 

A1.2.7. Interzicerea recoltării lujerilor de jneapăn în scopuri medicinale 

Se impune restricționarea recoltării mugurilor terminali ai ramurilor deoarece poate determina 

uscarea în masă a jnepenilor. 

Se recomandă realizarea unor culturi speciale de jneapăn pentru recoltarea de masă verde, la 

altitudini mai joase, unde producția de biomasă este mult mai mare sau recoltarea mugurilor bazali 

sau laterali.  

Elemente vizate: habitatul 4070* 

Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: Portăreasa Iezerul Mic. 

 

A1.2.8. Includerea prevederilor planului de management în amenajamentele silvice la lucrările 

de reamenajare a fondului forestier sau conform prevederilor OUG 75/2007 în cazul finanțării 

realizării noilor amenajamente silvice din bugetul autorității publice care răspunde de arii naturale 

protejate, din fonduri europene, internaționale sau private disponibile pentru aria naturală protejată 

a) cartarea tipologica corecta a padurilor in functie de datele istorice, statiune, altitudine și 

altele asemenea, in vederea estimarii corecte a tipului natural fundamental al padurii nealterat de 

interventiile umane; 
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b) prevederile privind tratamentele tăierilor silvice trebuie să pună accent pe asigurarea 

regenerării naturale în toate cazurile, inclusiv sa analizeze posibilitatea promovării de tăieri 

progresive la margine de masiv în molidișuri; 

c) includerea necesității de lăsa un număr de 3-5 arbori importanți pentru biodiversitate pe 

picior la tăierile definitive/racordare în special din arborii bătrâni, scorburoși cu valoare economică 

redusă; 

d) definirea clară a unor intervale mai mari între revenirea cu tăieri de produse principale în 

aceleași suprafețe (max 2 intervenții pe deceniu) în vederea asigurării instalării regenerării naturale 

la tratamentele cu regenerare; 

e) la stabilirea de tăieri de conservare în amenajamentele silvice menționarea nivelului maxim 

de intervenție pe deceniu la maxim 10% din volumul arboretului, cu excepția cazurilor justificate 

prin studiu de specialitate avizat de garda forestieră și administratorul ariei naturale protejate; 

f) delimitarea de noi unități amenajistice acolo unde cartarea tipologică a pădurilor identifică 

clar 2 sau mai multe tipuri de habitate forestiere de interes comunitar în aceeași unitate amenajistică; 

g) delimitarea de noi unități amenajistice în luncile pâraielor acolo unde sunt identificate 

posibilități de reconstrucție ecologică a galeriilor de anini în prezentul plan de management și 

prevederea de lucrări de eliminarea a molidului din galeriile de anini; 

h) definirea de măsuri pentru asigurarea creșterii proporției de lemn mort în păduri, în limitele 

asigurării unei stări fiziologice normale a pădurilor prin lăsarea în păduri de lemn mort pe picior și 

doborât, în special din cei cu valoare economică redusă, cu calcularea volumelor de masa lemnoasă 

valorificabilă pentru care proprietarii ar urma să fie despăgubiți; 

i) introducerea în amenajamente silvice în baza studiilor de specialitate de arborete locale surse 

de seminte cu acordul proprietarilor. Harta zonelor în care se propune realizarea acestei activități este 

în Anexa nr. 3.22. la Planul de management și poate fi extinsă la cererea proprietarilor de terenuri 

forestieră; 

j) introducerea în amenajamentele silvice a suprafețelor de habitate forestiere de interes 

comunitar care au arbori seculari cu vârsta actuală de peste 140 ani (păduri seculare sau suprafețe 

dedicate cercetării științifice, dacă există acceptul proprietarilor suprafețelor de păduri respective. 

Harta zonelor în care se propune realizarea acestei activități este în Anexa nr. 3.22. la Planul de 

management; 

k) introducerea în amenajamentele silvice a unor suprafețe din habitatele de interes comunitar 

în subgrupă funcțională de cercetare științifică (la solicitarea și cu acceptul proprietarilor de terenuri) 

în vederea monitorizării evoluției naturale, fără intervenții umane a acestor suprafețe, conform 
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Anexei 3.22. la Planul de management, precum și la solicitarea altor proprietari;   

 l) La prevederea de lucrări de împădurire în amenajamentele silvice se va menționa interdicția 

de a realiza aceste lucrări cu specii nenative dar și cu specii native care nu corespund habitatului de 

interes comunitar respectiv. Se limitează introducerea molidului prin plantații în arborete pure de fag 

precum și introducerea acestuia în proporție mai mare de 30% prin plantații în arborete de amestec 

din habitatele 9110, 91V0. În cazul arboretelor din tipul de habitat 9410 unde se prevăd împăduriri 

prin amenajamentul silvic, se recomandă și introducerea de specii de foioase principale (fag, paltin 

munte, ulm) și de ajutor (scoruș) în proporție de 10- 15%.  

m) definirea prin amenajamentele silvice în habitatele 9110 și 91V0 a unor lucrări silvice de 

conducere a arboretelor provenite din plantații artificiale de molid în vederea inițierii revenirii la 

tipurile naturale ale pădurilor inclusiv la vârste ale arboretelor trecute de două treimi din vârsta 

exploatabilității   

n) introducerea prin amenajamentele silvice în fond forestier a unor suprafețe de pășuni 

împădurite, limitrofe golurilor subalpine aflate în tranziție spre habitatul 9410, rezultate prin extensia 

altitudinală naturală a molidului, cu acordul proprietarilor și acordarea unor facilități 

fiscal/financiare. 

Amenajamentele silvice refăcute conform activității A1.2.8 vor prevedea si calcule, estimări 

privind eventualele costuri sau pierderi economice ale proprietarilor de păduri pentru implementarea 

măsurilor de conservare în fond forestier, în vederea compensării financiare ale acestora din bugetul 

autorității publice centrale care răspunde de arii naturale protejate, din fonduri europene sau alte 

finanțări publice și private. 

Elemente vizate: habitatele forestiere de interes conservativ. Acțiunea produce un efect pozitiv 

asupra tuturor speciilor de interes conservativ din păduri. 

Localizarea activității propuse: întreaga suprafață a ariei protejate. 

 

A1.2.9. Aplicarea corectă a amenajamentelor silvice și reglementărilor silvice în vigoare 

Măsura are în vedere supravegherea aplicării și aplicarea amenajamentului silvic în fondul 

forestier al ariei protejate, prin tratamente specifice ce avantajează habitatele forestiere de interes 

conservativ. Se vor respecta următoarele cerințe: 

a) tratamentele aplicate în amestecurile specifice tipurilor de habitate 9110 și 91V0 trebuie să 

țină cont de perioadele de fructificație a speciilor de foioase, urmărind promovarea regenerării 

speciilor forestiere principale, cu atenție deosebită pe speciile care fructifică rar și se instalează greu 

entru a evita succesiuni nedorite și intervenții prin plantații cu molid; 
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b) parcurgerea arboretelor tinere din timp cu lucrări de îngrijire, degajări, curățiri, rărituri, în 

care se va evita eliminarea speciilor de foioase în habitatele 9110, 91VO, iar în habitatul 9410 se 

interzice eliminarea arborilor de viitor prin lucrări de rărituri și se recomandă păstrarea de exemplare 

din speciile de amestec și ajutor dacă există 

c) aplicarea lucrărilor de îngrijire va ține cont de tipul de pădure natural fundamental în sensul 

promovării acestuia; 

d) amplasarea atentă a platformelor de colectare a materialului lemnos exploatat în afara 

albiilor pâraielor și a drumurilor de tractor și urmărirea operațiunilor efectuate astfel ca să nu afecteze 

văile și habitatele limitrofe, în special  cele cu anin alb și zonele umede, cu menținerea integrității 

unităților de peisaj; 

e) se va promova folosirea de tehnologii de exploatare care să evite realizarea de drumuri de 

colectare în exces pe pantă, respectarea normelor silvice privind panta maximă a versanților pe care 

se pot executa drumuri de colectare; 

f) amplasarea masei lemnoase de exploatat în cadrul proprietăților administrate de către același 

ocol silvic va ține cont de vecinătăți în vederea evitării alăturării tăierilor rase; 

g) punerea în valoare a masei lemnoase în cazul produselor de igienă și accidentale se va face 

cu păstrarea unor cantități minime de lemn mort pe picior și doborât la sol, în special din arborii care 

au valoare economică redusă, punerea în valoare se face cu respectarea normelor tehnice silvice și a 

ghidurilor de bună practică; 

h) punerea în valoare în vegetația forestieră aflată în afara fondului forestier care se suprapune 

peste habitatul 91E0 se face fără a afecta continuitatea și existența acestuia 

i) efectuarea lucrărilor silvice prevăzute în amenajamentele silvice în mod corespunzător și în 

acord cu perioadele permise conform normativelor silvice în vigoare, pentru a evita deranjarea 

solului și rănirea semințișului instalat; 

j) se va interzice plantarea sau completarea cu specii care să ducă la alterarea compoziției 

tipului natural fundamental al pădurii, respectiv se interzice plantarea de puieți forestier de molid în 

arborete pure de fag sau în cazul habitatelor 9110 (vezi harta anexă distribuția habitatului 9110) și 

91V0 constituite din amestecuri se interzice plantarea de puieți forestiera de molid în proporție mai 

mare de 30% 

k) promovarea cu titlu experimental la revizuirea amenajamentelor silvice a tăierilor 

progresive în margine de masiv în molidișuri care fac parte din habitatul 9410; 

l) promovarea realizării de pepiniere cantonale/locale pentru producerea de puieți forestieri. 

m) promovarea plantării în proporție de 10-15%  de specii principale de foioase și specii de 
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ajutor scoruș, anin verde în molidișuri 9410. 

Elemente vizate: habitatele forestiere de interes conservativ. Acțiunea produce un efect pozitiv 

asupra tuturor speciilor de interes conservativ din păduri. 

Localizarea activității propuse: întreaga suprafață a ariei protejate. 

 

A1.2.10. Predarea în pază a suprafețelor de fond forestier care nu au servicii de pază și 

asigurarea administrării fondului forestier 

Se va finaliza de către Garda Forestieră, Ocoalele Silvice Nominalizate și Autoritățile Locale 

acțiunea de predare în pază a suprafețelor de fond forestier unde nu există  asigurate servicii pază 

Administratorul va supraveghea, împreună cu instituțiile abilitate modul în care se realizează 

paza și administrarea fondului forestier. 

Elemente vizate: habitatele forestiere de interes conservativ. Acțiunea produce un efect pozitiv 

asupra tuturor speciilor de interes conservativ din păduri. 

Localizarea activității propuse: întreaga suprafață a ariei protejate. 

 

A1.2.11. Realizarea activităților de reconstrucție ecologică a habitatelor forestiere afectate de 

tăieri neconforme aflate în stare de conservare nefavorabilă 

Elemente vizate: habitatele forestiere de interes conservativ. Acțiunea produce un efect pozitiv 

asupra tuturor speciilor de interes conservativ din păduri. 

Localizarea activității propuse: în principal suprafețele afectate de tăieri neconforme în zone 

aflate la limita superioară a pădurii. Harta zonelor în care se propune realizarea acestei activități este 

în Anexa nr. 3.22. la Planul de management. 

 

A1.2.12. Planificarea și realizarea activităților de reconstrucție ecologică în habitatele de 

interes comunitar aflate în stare nefavorabilă de conservare datorată schimbării artificiale a 

compoziției pădurilor prin tăieri și plantații cu specii native neconforme tipului de habitat 

Realizarea de plantații în suprafețele afectate de tăieri neconforme numai cu specii și proporții 

ale acestora corespunzătoare tipului de habitat comunitar și respectiv subtipului corespunzător 

clasificării românești a habitatelor (în principal suprafețele din Anexa nr. 3.22. la Planul de 

management), se exclude plantarea molidului în arborete pure de fag  și nu se vor planta puieți de 

molid în proporție mai mare de 30% în habitate 9110, 91V0 constituite din păduri de amestec . După 

caz, la lucrările de împăduriri în suprafețele parcurse cu împăduriri se vor executa completări cu 

puieți din speciile corespunzătoare tipului de habitat de interes comunitar înainte de încheierea stării 
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de masiv;    

Lucrările de curățiri, degajări se vor realiza cu reducerea treptată a proporției speciilor 

necorespunzătoare tipului de habitat de interes european respectiv subdiviziunea de habitat conform 

clasificării românești specifice; 

Lucrările de rărituri se realizează cu eliminarea treptată a speciilor/proporțiilor speciilor 

necorespunzătoare tipului de habitat de interes comunitar (subtipului de habitat conform clasificării 

românești). Cu ocazia acestor lucrări se vor păstra pe picior în cazul habitatelor 9110 și 91V0 arborii 

din speciile de foioase viabili. De asemenea. în cazul arboretelor din habitatul 9410 se va păstra pe 

picior un procent de 10-15% din arborii din specii de foioase dacă acestea există. 

Se recomandă realizarea de plantații cu specii corespunzătoare tipului de habitat de interes 

comunitar 9110, 91V0 în urma extragerii arborilor de molid prin lucrările de rărituri. Harta zonelor 

în care se propune realizarea acestei activități este în Anexa nr. 3.22. la Planul de management. 

Reconstrucția habitatelor de interes comunitar 91V0, 9110 în stare de conservare 

necorespunzătoare datorită proporției mari a molidului în arboretele cu vârsta între 70 ani și vârsta 

exploatabilității tehnice se inițiază odată cu producerea de accidente gen doborâturi, rupturi de vânt 

și zăpadă prin realizarea de plantații în suprafețele afectate, dacă regenerarea naturală nu revine în 3-

4 ani de la producerea acestor fenomene și dacă alte lucrări sunt propuse în amenajamentele silvice 

în vigoare. Harta zonelor în care se propune realizarea acestei activități este în Anexa nr. 3.22. la 

Planul de management. 

Reconstrucția habitatelor de interes comunitar 91V0, 9110 în stare de conservare 

necorespunzătoare datorită proporției mari a molidului în arboretele cu vârsta peste 100 ani prevăzute 

în deceniu cu tratamente silvice se face prin conducerea tratamentelor în sensul asigurării 

fructificației și regenerării speciilor principale de foioase aferente tipului de habitat de interes 

comunitar și a bradului în cazul pădurilor de amestec cuprinse în tipul de habitat 9110, 91V0. Harta 

zonelor în care se propune realizarea acestei activități este în Anexa nr. 3.22. la Planul de 

management.  

Reconstrucția habitatului de interes comunitar 91E0* se face prin: 

- extragerea exemplarelor de molid aflate în orice stadiu de dezvoltare din luncile paraielor 

unde acest habitat a existat sau există în prezent, inclusiv prin tăieri rase în vederea evitării regenerării 

naturale a molidului în aceste habitate. Harta zonelor în care se propune realizarea acestei activități 

este în Anexa nr. 3.22. la Planul de management; 

- mobilizarea solului în vetre în perioada august-septembrie în ani cu fructificație acolo unde 

mai există arbori de anini;  
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- plantarea de puieți proveniți din regenerări naturale de anin alb, frasin, precum și alte specii 

specifice tipului de habitat în perioada de toamnă sau primăvară; 

Promovarea reconstrucției habitatului 91E0* se face în parteneriat cu Administrația Națională 

“Apele Române” , proprietarii și administratorii fondului forestier, Garda Forestieră. 

Măsurile vor fi sprijinite din bugetul autorității publice care răspunde de arii naturale protejate 

sau din fonduri europene dedicate implementării planurilor de management și se vor realiza cu 

acceptul și în parteneriat cu proprietarii, respectiv administratorii pădurilor. 

Elemente vizate: habitatele forestiere de interes conservativ. Acțiunea produce un efect pozitiv 

asupra tuturor speciilor de interes conservativ din păduri. 

Localizarea activității propuse: întreaga suprafață a ariei protejate. 

 

A1.2.13. Realizarea de pepiniere cantonale și promovarea producerii de puieți forestieri 

specifici habitatelor 9110 și 91V0 ca parte a procesului de reconstrucție ecologică a acestor habitate  

Măsurile de reconstrucție propuse în habitatele forestiere se realizează cu fonduri atrase de 

către administratorul ariei naturale protejate, de către entități cu profil de protecția mediului sau de 

la bugetul Agenției Naționale pentru Administrarea Ariilor Naturale Protejate. 

Elemente vizate: habitatele forestiere de interes conservativ. Acțiunea produce un efect pozitiv 

asupra tuturor speciilor de interes conservativ din păduri. 

Localizarea activității propuse: întreaga suprafață a ariei protejate. 

 

A1.2.14. Păstrarea de insule de păduri bătrâne peste 130-140 ani cu arbori bătrâni/seculari 

uniform răspândiți pe suprafața sitului precum și a unor suprafețe cu păduri naturale destinate 

cercetării științifice 

Păstrarea de insule de păduri bătrâne peste 130-140 ani cu arbori bătrâni/seculari uniform 

răspândiți pe suprafața sitului este necesară în vederea conservării materialului genetic local valoros 

cu acordul și/sau compensarea publică/privată a proprietarilor acestora. Harta zonelor în care se 

propune realizarea acestei activități este în Anexa nr. 3.22. la Planul de management. Inițierea unui 

studiu privind apartenența lor ca păduri cvasivirgine și parcurgerea etapelor legale pentru declararea 

acestora 

Păstrarea unor suprafețe din habitatele de interes comunitar în subgrupă funcțională de 

cercetare științifică (la solicitarea și cu acceptul proprietarilor de terenuri Fundația Conservation 

Carpathia, SC Sănătate&Natură SRL, SC Almimax Natura SRL), în vederea monitorizării evoluției 

naturale, fără intervenții umane a acestor suprafețe, conform Anexei 3.22. la Planul de management, 
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cu posibilitatea includerii ulterioare a altor suprafețe la solicitarea și cu acordul proprietarilor de 

terenuri. În aceste suprafețe urmează să se monitorizeze desfășurarea naturală a proceselor evolutive 

și adaptarea la schimbările climatice, urmând să constituie reper pentru îmbunătățirea 

managementului forestier în habitatele de interes comunitar 9110, 91V0, 9410.  

Elemente vizate: habitatele forestiere de interes conservativ. Acțiunea produce un efect pozitiv 

asupra tuturor speciilor de interes conservativ din păduri. 

Localizarea activității propuse: întreaga suprafață a ariei protejate. 

 

A1.2.15. Propunerea constituirii de arborete surse de material genetic local în păduri cu 

caracteristici corespunzătoare  

Studiile specifice necesare implementării acțiunii se realizează cu acceptul proprietarilor de 

terenuri, In prezent există acceptul Fundației Conservation Carpathia, S.C. Sănătate&Natură, S.C. 

Almimax Natura. 

Elemente vizate: habitatele forestiere de interes conservativ. Acțiunea produce un efect pozitiv 

asupra tuturor speciilor de interes conservativ din păduri. 

Localizarea activității propuse: harta zonelor în care se propune realizarea acestei activități 

este în Anexa nr. 3.22. la Planul de management. 

 

A1.2.16. Măsuri de prevenire și combatere a eroziunii 

Măsura este menită să prevină și să combată eroziunea datorită unor cauze antropice în 

interiorul pădurii. Astfel, s-a identificat această presiune/amenințare în parcelele/subparcelele unde 

se desfășoară exploatări forestiere cu deschiderea de noi căi de colectare și unde se colectează masa 

lemnoasă pe cursuri de apă.  

La nivelul sitului se prevăd următoarele reguli: 

a) amplasarea atentă a platformelor de colectare a materialului lemnos exploatat și a 

drumurilor de tractor și urmărirea operațiunilor efectuate astfel ca să nu afecteze văile și habitatele 

limitrofe;  

b) evitarea tăierilor arborilor care fixează malurile pâraielor principale; 

c) evitarea construirii drumurilor de exploatare pentru scos/apropiat pe văi; 

d) evitarea operațiunilor de scos/apropiat pe văi și pe drumurile de tractor în perioadele 

ploioase, în care solul este moale; 

e) oprirea accesului utilajelor grele pe drumurile forestiere și urmărirea stării lor, mai ales 

după perioade cu ploi și inundații prelungite; 
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f) păstrarea în bună stare a taluzurilor și scurgerilor apelor pluviale pentru a evita colmatările, 

alunecările de teren sau dezvoltarea formațiunilor torențiale; 

g) amenajarea zonelor afectate de eroziune prin măsuri de stopare a dezvoltării formațiunilor 

torențiale prin îngrădiri cu nuiele și pământ; 

h) respectarea normelor silvice în vigoare privind panta terenurilor pe care se pot instala căi 

de colectare a lemnului. 

Specii și habitate vizate: toate habitatele de interes conservativ. Acțiunea produce un efect 

pozitiv asupra tuturor speciilor de interes conservativ. 

Localizarea activității propuse: întreaga suprafață a ariei protejate. 

 

A1.2.17. Menținerea unui procent minim de arbori importanți pentru biodiversitate precum și 

a lemnului mort pe sol 

Menținerea în toate parcelele silvice unde este posibil, a unui număr de 3-5 arbori pe picior/ha, 

din categoriile: foarte groși, bătrâni, scorburoși, uscați parțial sau total, iescari, precum și a unui 

procent de lemn mort pe sol de 5-10 mc pe hectar. 

Compensarea proprietarilor de terenuri pentru  pierderea economică generată de păstrarea 

cantităților de masă lemnoasă valorificabilă neexploatată în implementarea acestei măsuri de 

conservare. 

Măsura este necesară în vederea protejării speciilor de nevertebrate cum ar fi specia Rosalia 

alpina, păstrarea unui echilibru fitosanitar prin sprijinrea speciilor de păsări, evitarea trecerii brutale 

de la pădure la teren descoperit.  

Elemente vizate vizate: habitatele forestiere, Rosalia alpina, alte specii de insecte, ciuperci, 

păsări. 

Localizarea activității propuse: toate parcelele silvice, în funcție de posibilitățile concrete din 

teren. 

 

A1.2.18. Identificarea periodică și evitarea punerii în valoare a arboilor în care se regăsesc 

cuiburi active, vizibile de păsări 

Măsura este necesară pentru menținerea în sit a cuiburilor speciilor de păsări importante pentru 

menținerea echilibrului fito-sanitar al ecosistemelor forestiere. 

Specii vizate: habitatele forestiere, speciile de păsări de interes conservativ. 

Localizarea activității propuse: întregul fond forestier de pe suprafața ariei protejate. 
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A1.2.19. Măsuri de prevenire a pășunatului în pădure 

Măsura se referă la habitatele forestiere de interes comunitar ce pot fi afectate de pășunatul în 

interiorul pădurii. Pășunatul în pădure este interzis prin lege, dar este necesară limitarea accesului 

animalelor la locurile de trecere consacrate la adăpători sau spre localitățile din zonă. Cele mai 

afectate zone sunt cele care constituie clasă de regenerare, respectiv arboretul matern a fost îndepărtat 

prin tăieri legale sau ilegale și unde se practică pășunatul care afectează regenerarea instalată.  

Elemente vizate: toate habitatele de interes conservativ. Acțiunea produce un efect pozitiv 

asupra tuturor speciilor de interes conservativ. 

Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: întregul fond forestier de pe suprafața 

ariei protejate. 

 

A1.2.20. Restricționarea accesului cu mijloace motorizate în fondul forestier 

A fost semnalată în aria protejată practicarea sporturilor cu vehicule motorizate. Pentru toate 

habitatele și speciile forestiere, prin accesul cu astfel de mijloace se afectează structura habitatelor - 

sol, pătura ierbacee, litieră, sunt afectate specile de fauna sălbatică protejate și cele de interes 

cinegetic.  

În acest sens, se interzice accesul publicului cu mijloace motorizate pe drumurile forestiere 

dincolo de barierele instalate și de asemenea. în fond forestier și gol alpin în afara drumurilor 

forestiere și publice, cu excepția proprietarilor, administratorilor de terenuri, gestionarilor fondurilor 

cinegetice , altor entități cu rol de control, prevenirea și stingerea incendiilor, autorități ale statului și 

altele asemenea. Prin excepție, în cazuri bine stabilite, accesul cu mijloace motorizate în scopul 

organizării și desfășurării unor concursuri sportive se poate face dacă acesta nu are impact negativ 

asupra ariei naturale protejate numai cu acordul proprietarilor de terenuri și cu avizul 

administratorului ariei naturale protejate. 

Specii și habitate vizate: toate habitatele de interes conservativ. Acțiunea produce un efect 

pozitiv asupra tuturor speciilor de interes conservativ. 

Localizarea activității propuse: toate drumurile din sit închise accesului public. 

 

A1.2.21. Angrenarea proprietarilor de terenuri în sisteme de certificare a pădurilor  în vederea 

reducerii impactului asupra habitatelor forestiere 

Angrenarea proprietarilor de terenuri în sisteme de certificare a pădurilor  are ca scop 

reducerea impactului asupra habitatelor forestiere, valorificarea superioară a produselor pădurii și 

scutirea proprietarilor la plata impozitelor aferente terenurilor, conform prevederilor codului silvic 
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Elemente vizate: toate habitatele de interes conservativ. Acțiunea produce un efect pozitiv 

asupra tuturor speciilor de interes conservativ. 

Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: întregul fond forestier de pe suprafața 

ariei protejate. 

 

A1.2.22. Acordarea de sprjin proprietarilor în vederea accesării programului de silvomediu 

axa 1.5 derulat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală precum și a altor programe cu 

finanțare europeană 

Elemente vizate: toate habitatele de interes conservativ. Acțiunea produce un efect pozitiv 

asupra tuturor speciilor de interes conservativ. 

Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: întregul fond forestier de pe suprafața 

ariei protejate. 

 

A1.2.23. Evaluarea anuală a eventualelor pierderi economice ale proprietarilor de terenuri, 

pierderi generate de implementarea măsurilor de conservare  

Elemente vizate: toate habitatele de interes conservativ. Acțiunea produce un efect pozitiv 

asupra tuturor speciilor și habitatelor de interes conservativ. 

Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: întreaga suprafață a ariei protejate. 

 

T2. Inventarierea/evaluarea detaliată și monitoringul biodiversității 

 

OS3 Realizarea/actualizarea inventarelor (evaluarea detaliată) pentru speciile de interes 

conservativ 

 

A2.3.1. Continuarea identificării și cartării distribuției speciilor de interes comunitar/național 

Activitatea principală a obiectivului specific constă în realizarea în continuare a identificării 

și apoi cartării speciilor de interes comunitar. Datele primare din teren vor fi notate în carnet sau 

direct în baza de date electronice, punctele/poligoanele încărcate în GPS, apoi toate datele încărcate 

în baza electronică de date la birou. Orice specie nouă de interes comunitar va fi luată în considerare.  

Se menționează necesitatea implicării în continuare de Specialiști în vederea studierii 

distribuției speciilor de nevertebrate din formularul standard precum și pentru confirmarea existenței 

de noi specii de nertebrate de interes comunitar și conservativ în sit. 

Pentru speciile de carnivore mari se propune în cotinuare detalierea inventarierii, realizarea 
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distribuției de detaliu și a hărții de circulație prin studii bazate pe analize genetice și colare GPS. 

Acest lucru este necesar având în vedere că cifrele comunicate de gestionarii fondurilor cinegetice 

care se suprapun parțial peste sit sunt mari iar o analiză corectă ar trebui sa se desfășoare pe bazine 

forestiere. Este necesară o estimare cât mai precisă atât în sit cât și în bazinele forestiere din siturile 

de legătură, respectiv ROSCI 0122 Munții Făgăraș și ROSCI 0194 Piatra Craiului. Se are în vedere 

detalierea rutelor în cadrul coridorului ecologic pentru carnivore mari. 

Elemente vizate: speciile de interes conservativ - Bombina variegata, Triturus montandoni, 

Carabus variolosus, Rosalia alpina, Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx.  

Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: activitatea se va realiza pe întreaga 

suprafață a ariei naturale protejate. 

 

A2.3.2. Continuarea inventarierii, detalierea distribuției și realizarea studiului privind rolul de 

coridor ecologic respectiv circulația carnivorelor mari între Făgăraș-Iezer Păpușa-Piatra Craiului-

Leaota 

Elemente vizate: speciile de carnivore de interes conservativ. 

Localizarea activității propuse: pentru întreaga suprafață a sitului. 

 

OS4 Realizarea/actualizarea inventarelor (evaluarea detaliată) pentru habitatele de interes 

conservativ 

 

A2.4.1. Continuarea identificării și cartării habitatelor de interes comunitar/național  

Activitatea principală a obiectivului specific constă în realizarea în continuare a identificării 

și apoi a cartării habitatelor de interes comunitar. Datele primare din teren vor fi notate în carnet sau 

direct în baza de date electronică, punctele/poligoanele încărcate în GPS, apoi toate datele încărcate 

în baza electronică de date la birou. Orice habitat nou de interes comunitar va fi luat în considerare.  

Elemente vizate: 3220 Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane, 4070* Tufărișuri 

cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium, 4060 Tufărișuri alpine și boreale, 6430 Comunități de 

lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin, 6230* Pajiști 

montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase;  

Pentru habitatele forestiere 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 91V0 Păduri dacice de 

fag (Symphyto-Fagion), 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-

Piceetea), se vor continua analize de detaliu privind gradul de apartenență la fiecare dintre categoriile 

de habitat, în special  în unitățile amenajistice unde au avut loc intervenții antropice prin plantații cu 
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molid și în unitățile amenajistice unde au fost efectuate în trecut tăieri neconforme legislației silvice. 

De asemenea. este necesară realizarea proiectelor de reconstrucție conforme legislației silvice. 

Se va efectua o analiză de detaliu a gradului de regenerare și compoziției și abundenței 

regenerării naturale în habitatele forestiere. 

Localizarea activității propuse: activitatea se va realiza pe întreaga suprafață a ariei naturale 

protejate. 

Pentru galeriile de anini, respectiv habitatul 91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), este necesară realizarea unei 

analize de detaliu și a unu studiu privind reconstrucția ecologică a acestora 

 

OS5 Realizarea monitorizării stării de conservare a speciilor de interes conservativ 

 

A2.5.1. Actualizarea permanentă a informațiilor privind speciile de interes conservativ prin 

monitorizarea acestora 

Activitatea se referă la monitorizarea speciilor de interes conservativ, cu accent pe cele de 

interes comunitar/național, conform planului de monitorizare. Pentru fiecare specie monitorizarea în 

teren se va concentra pe populația speciei, habitatul caracteristic și amenințări.  

Pentru speciile e carnivore mari monitorizarea va avea ca obiectiv pe lângă obținerea de 

informații actuale despre starea de conservare și confirmarea rutelor de circulație spre și dinspre 

siturile ROSCI0122 Munții Făgăraș și ROSCI0194 Piatra Craiului. 

Evaluarea efectivelor populaționale de carnivore mari se va face prin metoda semnelor de 

prezență (urme, lăsături, urină, camere foto - video cu senzor de miscare, observarea urmelor pe 

zăpadă). Această evaluare se va face odată la 2 ani prin metoda descrisă în protocoalele de 

monitorizare pentru fiecare specie. 

Evaluarea efectivelor populaționale de urs, lup și rîs se va realiza și prin metoda analizelor 

probelor genetice precum și în baza imaginilor obținute cu camera de luat vederi automate în cazul 

râsului. Măsura va fi implementată odată la 5 ani prin metoda descrisă în protocoalele de 

monitorizare pentru fiecare specie, în corelație cu activitățile de monitorizare din zonele învecinate 

Se va realiza și monitorizarea stării de conservare a habitatelor favorabile speciilor de 

mamifere: monitorizarea pădurilor bătrâne care oferă liniște, loc de reproducere, de hrănire sau în 

care s-au identificat bârloage; monitorizarea pășunilor care constituie loc de hranire sau rut; 

monitorizarea bârloagelor conform metodologiei și păstrarea unei zone tampon în jurul acestora 

Specii vizate: toate speciile de interes conservativ, incluzând Ursus arctos, Canis lupus, Lynx 
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lynx, Bombina variegata, Triturus montandoni, Cottus gobio, Carabus variolosus, Rosalia alpina 

Localizarea activității propuse: activitatea se va realiza pe întreaga suprafață a sitului, în 

punctele și pe transectele de monitorizare selectate de către administrator. 

 

A2.5.2. Evaluarea anuală a stării de conservare a  speciilor de interes conservativ  

În urma raportului de monitorizare, se va demara etapa de evaluare a stării de conservare, 

printr-un raport anual. Evaluarea stării de conservare a speciilor va urma etapele standard - evaluarea 

din punct de vedere al populației, habitatului, perspectivelor viitoare ale speciei și evaluarea globală.   

Specii vizate: toate speciile de interes conservativ, incluzând Ursus arctos, Canis lupus, Lynx 

lynx, Bombina variegata, Triturus montandoni, Cottus gobio, Carabus variolosus, Rosalia alpina 

Localizarea activității propuse: evaluarea se va realiza pentru întreaga suprafață a ariei 

naturale protejate. 

 

OS6 Realizarea monitorizării stării de conservare a habitatelor de interes conservativ 

 

A2.6.1. Actualizarea permanentă a informațiilor privind habitatele de interes conservativ prin 

monitorizarea acestora 

Activitatea se referă la monitorizarea habitatelor de interes conservativ, cu accent pe cele de 

interes comunitar/național,  conform planului de monitorizare.  

În cazul unei arii protejate, monitorizarea reprezintă colectarea și analiza unor observații sau 

măsurători repetate pentru a evalua modificările apărute și progresul realizat în direcția îndeplinirii 

obiectivelor de management. 

Monitorizarea este un instrument puternic, pentru identificarea problemelor, în stadiile lor 

incipiente, înainte ca acestea să devină acute sau să se transforme în adevărate crize, fiind totodată și 

foarte eficientă din punct de vedere economic. O activitate de monitorizare eficientă demonstrează 

dacă strategia de management este adecvată și eficientă sau nu - și poate susține continuarea sau 

modificarea acesteiA 

Habitate vizate: toate habitatele de interes conservativ, incluzând 9110 Păduri de fag de tip 

Luzulo-Fagetum, 91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae), 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion), 9410 Păduri 

acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea), 3220 Vegetație herbacee de pe 

malurile râurilor montane, 4070* Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium, 4060 

Tufărișuri alpine și boreale, 6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul 
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câmpiilor, până la cel montan și alpin, 6230* Pajiști montane de Nardus bogate în specii pe 

substraturi silicioase. 

Localizarea activității propuse: activitatea se va realiza pe întreaga suprafață a sitului, în 

punctele și pe transectele de monitorizare selectate de către administrator. 

 

A2.6.2. Evaluarea anuală a stării de conservare a habitatelor de interes conservativ  

În urma raportului de monitorizare, se va demara etapa de evaluare a stării de conservare, 

printr-un raport anual. Evaluarea stării de conservare a habitatelor va urma etapele standard - 

evaluarea din punct de vedere al suprafeței, structurii și funcțiilor, perspectivelor viitoare și evaluarea 

globală.  

Habitate vizate: toate habitatele de interes conservativ, incluzând 9110 Păduri de fag de tip 

Luzulo-Fagetum, 91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae), 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion), 9410 Păduri 

acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea), 3220 Vegetație herbacee de pe 

malurile râurilor montane, 4070* Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium, 4060 

Tufărișuri alpine și boreale, 6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul 

câmpiilor, până la cel montan și alpin, 6230* Pajiști montane de Nardus bogate în specii pe 

substraturi silicioase. 

Localizarea activității propuse: evaluarea se va realiza pentru întreaga suprafață a ariei 

naturale protejate. 

 

T3. Administrarea și managementul efectiv al ariei naturale protejate și asigurarea durabilității 

managementului 

 

OS7 Realizarea unor studii și documentații în vederea obținerii informațiilor necesare 

managementului eficient al ariei protejate 

 

A3.7.1. Realizarea unui studiu privind reconstrucția ecologică a galeriilor de anini (habitat 

91E0*) 

Elemente vizate: 91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae). 

Localizarea activității propuse: pentru întreaga suprafață a sitului. 
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A3.7.2. Efectuarea unor studii privind capacitatea de suport a pajiștilor  

Efectuarea unor studii privind capacitatea de suport a pajiștilor (valoarea pastorală, capacitatea 

de pășunat-încărcarea cu animale) și întocmirea amenajamentelor pastorale 

Fundamentarea amenajamentului pastoral constă în soluțiile tehnologice și tehnice care 

asigură realizarea obiectivelor privind gospodărirea rațională a suprafețelor de pajiști. 

Absența activităților pastorale favorizează instalarea ierburilor de talie mare și a arbuștilor. 

Elemente vizate: habitatele de pajiști și tufărișuri subalpine. 

Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: întreaga suprafață a ariei protejate 

ocupată de habitate de pajiști și tufărișuri subalpine.  

 

A3.7.3. Realizarea unui studiu socio-economic privind eventualele pierderi economice ale 

proprietarilor/administratorilor de terenuri în sit datorate implementării regimului de arie naturală 

protejată 

Specii și habitate vizate: toate speciile și habitatele de interes conservativ.  

Localizarea activității propuse: întreaga suprafață a ariei naturale protejate. 

 

A3.7.4. Realizare unui studiu privind conectivitatea habitatelor acvatice pentru speciile de 

amfibieni 

Triturus montandoni poate hibrida introgresiv cu tritonul comun Triturus vulgaris, în zonele 

în care arealele celor 2 specii se suprapun, mai precis în habitatele acvatice pe care le împart pentru 

reproducere. Au fost observați hibrizi T. montandoni x T. vulgaris în sanțuri și bălți de la marginea 

drumurilor forestiere în aval de barajul Râușor și pe un drum forestier pe versantul drept al râului 

Râușorul.  

Activitățile antropice pot influența procesul de hibridizare între cel două specii prin activități 

ce modifică structura habitatelor acvatice. Drenarea habitatelor acvatice cu suprafețe mari, astfel 

diminuarea suprafeței habitatelor acvatice, pot duce la extinderea arealului speciei T. vulgaris și 

astfel la procesul de hibridizare. 

În viitor propunem realizarea unor noi habitate acvatice în vecinătatea celor naturale prin 

adâncirea acviferelor. 

Prin modelare spațială se va putea identifica pe baza datelor de biologie ale tritonului carpatic 

și a caracteristicilor de habitat din situl ROSCI0831 cele mai bune zone candidate la statutul de 

coridoare de dispersie, precum și evidențierea lor în cadrul procesului de avizare a proiectelor noi de 

investiții. 
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Măsura va fi finanțată din bugetul autorității publice care răspunde de arii naturale protejate 

sau din fonduri europene dedicate implementării planurilor de management și se va realizarea în 

parteneriat cu administratorul ariei natural protejate 

Elemente vizate: speciile de amfibieni - Triturus montandoni. 

Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: pe văile Râul Târgului și afluenții 

acestuiA 

 

A3.7.5. Realizarea unui studiu pentru reproducerea artificială, creșterea și repopularea 

zglăvocii (Cottus gobio) în aria protejată 

Întrucât zglăvoaca (Cottus gobio) este o specie protejată, nu se va lua în calcul reproducerea 

acesteia în scopuri economice. Reproducerea se va face în scopuri științifice și de conservare. 

Reproducerea artificială poate contribui efectiv la conservarea speciei, făcând posibilă întărirea 

populațiilor slăbite, precum și repopularea unor habitate prielnice speciei. Măsura va consta în 

următoarele activități: colectarea reproducătorilor (din apele din interiorul sitului), recoltarea și 

fecundarea icrelor, îngrijirea și dezvoltarea icrelor, creșterea și dezvoltarea larvelor și a juvenililor, 

aclimatizarea puietului și eliberarea lor în sectorul de pârâu vizat, montorizarea eficienței populării 

cu Specia Cottus gobio pe sectorul de râu vizat. În prealabil, va fi necesară realizarea unui studiu. 

Elemente vizate: speciile de pești - Cottus gobio 

Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: pe bazA. Datelor obținute considerăm 

că râul Argeșel ar fi o prioritate pentru introducerea exemplarelor ca măsură de management, după 

care urmează râul Dâmbovița, râul Târgului, râul Râușorul și în final râul Râușorul (care se varsă în 

barajul Râușorul). 

 

A3.7.6. Realizarea unui studiu de monitorizare a evoluției naturale a arboretelor din habitatele 

de interes comunitar fără intervenții umane 

Studiul va fi realizat pentru aducerea unor argumente și soluții științifice în vederea și a 

adaptării pe termen lung a managementului forestier  practicat în habitatele de interes comunitar 

(păduri naturale proprietate a FCC, SN, AN). 

Elemente vizate: toate habitatele de interes conservativ. Acțiunea produce un efect pozitiv 

asupra tuturor speciilor de interes conservativ. 

Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: întregul fond forestier de pe suprafața 

ariei protejate. 
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A3.7.7. Realizarea unui studiu asupra speciilor străine invazive de plante și recomandarea de  

măsuri pentru oprirea invaziei 

Observațile realizate în zonă au condus la identificarea unui număr mare de specii de plante 

străine invazive, de exempluReynoutria japonica, Erigeron anuus, Solidago canadensis, Impatiens 

glandulifera, Partenocyssus inserta, Echinocystis lobata, Helianthus tuberosus, Xanthium italicum 

și altele asemenea. 

În ultimii ani, speciile străine invazive au devenit o problemă tot mai mare, la nivel mondial. 

Pe lângă intensificarea și globalizarea activităților umane de tipul schimburilor comerciale - pe cale 

acvatică sau terestră - și turismului, schimbările climatice favorizează și mai mult pătrunderea și 

dezvoltarea speciilor străine invazive în noi teritorii. 

Speciile străine sunt reprezentate de speciile de plante sau animale dintr-o zonă, a căror 

prezență acolo se datorează introducerii intenționate sau accidentale, ca urmare a activității omului. 

Acestea se mai numesc specii exotice sau non-native. Speciile pot fi, astfel, străine pentru un 

continent, o insulă sau bioregiune. 

Speciile străine invazive, reprezintă speciile naturalizate, care produc urmași în efective mari 

și pe suprafețe extinse, răspândirea lor în natură amenințând biodiversitateA 

Introducerea unei specii din aria sa naturală de răspândire într-o altă arie poate fi realizată 

intenționat sau neintenționat de către om. O serie de plante sunt introduse intenționat, pentru calitățile 

lor ornamentale, altele sunt introduce accidental, împreună cu semințele altor plante cultivate. 

Degradarea habitatelor naturale și abandonarea câmpurilor și pajiștilor favorizează instalarea 

speciilor invazive care beneficiază de competiția redusă care urmează degradării habitatului. Speciile 

de plante invazive conduc, în timp, la eliminarea speciilor de plante native - caracteristice acelei 

zone- adică la pierderi de biodiversitate. Astfel, aceste plante invazive, elimină treptat speciile 

valoroase - rare, protejate, sau plantele bune furajere. 

Schimbările climatice favorizează uneori instalarea și dezvoltarea acestor specii străine, în 

defavoarea plantelor native. Dezastrele ecologice produse de aceste plante vor deveni în curând de 

mari proporții. 

Principalele măsuri recomandate sunt: 

a) realizarea unui studiu asupra speciilor străine invazive de plante de pe teritoriul ariei 

protejate și din imediata sa vecinătate; 

b) implementarea rapidă în teren a măsurilor menite să prevină și să elimine extinderea 

speciilor străine invazive. 

În ceea ce privește limitarea extinderii speciilor străine invazive este mult mai eficientă 
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prevenirea pătrunderii acestora în habitatele naturale sau în zonele cultivate, decât aplicarea oricăror 

măsuri ulterioare de combatere. Măsurile de combatere sunt dificile și mari consumatoare de resurse. 

În cazul în care speciile străine invazive au ocupat deja suprafețe mari, sunt necesare măsuri de 

control pe termen lung și de eliminare a acestora Dintre măsurile de combatere ale speciilor invazive 

de plante, cele mai folosite sunt cosirile repetate, înainte de fructificare, dezrădăcinările sau chiar 

utilizarea ierbicidelor - sistemice, strict localizat în zona invaziei. 

Se recomandă cosirea regulată a pajiștilor folosite ca fânețe pentru a preveni instalarea speciilor 

străine invazive. 

Măsura va fi finanțată din bugetul autorității publice care răspunde de arii naturale protejate 

sau din fonduri europene dedicate implementării planurilor de management și se va realizarea în 

parteneriat cu administratorul ariei natural protejate. 

Elemente vizate: toate speciile și habitatele de interes conservativ.  

Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: întreaga suprafață a ariei protejate. 

OS8 Asigurarea logisticii necesare pentru administrarea eficientă a ariei naturale protejate 

 

A3.8.1. Realizare/echipare punct de lucru administrator 

Specii și habitate vizate: toate speciile și habitatele de interes conservativ.  

Localizarea activității propuse: întreaga suprafață a ariei naturale protejate. 

 

A3.8.2. Asigurarea de echipament de teren adecvat și autovehicule pentru patrulare, 

implementare sistem informatic GIS 

Activitatea are un caracter direct protectiv pentru aria naturală protejată, prin patrulări 

efectuate în vederea prevenirii unor probleme/amenințări. În acțiunile de patrulare și pază este 

implicat personalul administratorului, dar și voluntari. Pentru ca astfel de acțiuni să fie eficiente, 

trebuie asigurat echipamentul necesar, format din mijloace auto, binocluri, night-vision, GPS.  

De asemenea. se impune realizarea unei baze de date GIS în care să fie introduse toate 

informațiile colectate din teren, instrument foarte util pentru managementul sitului. 

Specii și habitate vizate: toate speciile și habitatele de interes conservativ.  

Localizarea activității propuse: întreaga suprafață a ariei naturale protejate. 

 

A3.8.3. Realizarea, montarea și întreținerea panourilor indicatoare, panourilor de avertizare și 

a panourilor informative pentru evidențierea limitelor ariei naturale protejate 

Specii și habitate vizate: toate speciile și habitatele de interes conservativ.  
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Localizarea activității propuse: întreaga suprafață a ariei naturale protejate. 

 

A3.8.4. Asigurarea de echipament de birou adecvat: calculatoare, imprimanta, soft-uri 

licențiate 

Specii și habitate vizate: toate speciile și habitatele de interes conservativ.  

Localizarea activității propuse: întreaga suprafață a ariei naturale protejate. 

 

OS9 Dezvoltarea capacității personalului implicat în administrarea/managementul ariei 

naturale protejate 

 

A3.9.1. Adaptarea organigramei administratorului la necesitățile de aplicare ale Planului de 

management 

Specii și habitate vizate: toate speciile și habitatele de interes conservativ.  

Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafață a sitului. 

 

A3.9.2. Evaluarea nevoilor de formare a personalului implicat în managementul sitului 

Specii și habitate vizate: toate speciile și habitatele de interes conservativ.  

Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafață a sitului. 

 

A3.9.3. Desfășurarea și participarea la cursuri de instruire, schimburi de experiență, conferințe 

Pentru ca administrarea și managementul sitului să fie eficiente este necesar ca anual să se 

organizeze instruiri cu personalul implicat. Temele de instruire sunt în principal legate de 

administrarea propriu-zisă și de acțiunile din Planul de management, punându-se accent pe acțiunile 

de pază și patrulare, de monitorizare. Instruirile vor fi făcute și în funcție de anumite situații concrete 

care impun acest lucru. În fiecare an se va concepe un raport de instruire în funcție de temele 

discutate.  

De asemenea, pregătirea personalului în vederea recunoașterii în teren a populațiilor speciilor 

de interes comunitar și a habitatelor acestora este imperios necesară. 

Cunoașterea speciilor de interes conservativ, a habitatelor acestora și a localizării acestora în 

teren de către angajații administratorului și partenerii pentru implementarea Planului de management 

este obligatorie pentru implementarea eficientă a măsurilor de conservare care vizează aceste 

elemente. 

Această activitate va fi realizată la începutul implementării Planului de management de către 
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toți angajații administratorului, sub îndrumarea specialiștilor.  

Fiecare angajat nou al ariei protejate va fi instruit pentru a putea recunoaște speciile de interes 

conservativ. 

Specii și habitate vizate: toate speciile și habitatele de interes conservativ.  

Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafață a sitului. 

 

OS10. Asigurarea finanțării/bugetului necesar pentru implementarea planului de management 

 

A3.10.1. Identificare și accesare surse de finanțare 

Una din cele mai importante măsuri privind acoperirea unor cheltuieli administrative și de 

management ale sitului, este atragerea de fonduri prin diverse programe/proiecte. Este necesară 

identificarea surselor de finanțare ce pot fi utile în acest sens și completarea cererilor de finanțare. O 

abordare eficientă este să fie luat în considerare orice tip de finanțare ce poate rezolva sau facilita 

activitățile/măsurile din proiect, fie considerate separat, fie grupate pe diverse obiective specifice.  

Specii și habitate vizate: toate speciile și habitatele de interes conservativ.  

Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafață a sitului. 

 

OS11 Urmărirea respectării regulamentului și a prevederilor planului de management 

 

A3.11.1. Realizarea unui plan de lucru anual cu bugetul necesar implementării 

Administratorul va realiza la începutul fiecărui an, un plan de lucru în care se vor detalia 

măsurile de management care vor trebui aplicate, zonele în care vor fi aplicate, resursele umane și 

resursele financiare alocate. 

Acest plan de lucru va reprezenta de fapt o detaliere a măsurilor din Planul de management. 

Specii și habitate vizate: toate speciile și habitatele de interes conservativ.  

Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafață a sitului. 

 

A3.11.2. Realizarea de patrule periodice pe teritoriul sitului 

Specii și habitate vizate: toate speciile și habitatele de interes conservativ.  

Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafață a sitului. 

 

A3.11.3. Eliberarea de avize pentru planurile și proiectele care se realizează pe teritoriul sitului  

Administratorul va evalua impactul planurilor și proiectelor propuse a fi realizate pe teritoriul 
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sitului prin studierea deocumentației depuse de către solicitanți și pe baza observațiilor din teren. 

În urma evaluării administratorul va elibera avize - negative/pozitive/cu restricții. 

Specii și habitate vizate: toate speciile și habitatele de interes conservativ.  

Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafață a sitului. 

 

A3.11.4. Actualizarea permanentă a bazei de date, necesare managementului ariei protejate 

Specii și habitate vizate: toate speciile și habitatele de interes conservativ.  

Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafață a sitului. 

 

OS12 Monitorizarea implementării planului de management 

 

A3.12.1. Monitorizarea implementării Planului de management 

Măsurile/activitățile Planului de management necesită a fi monitorizate în vederea asigurării 

îndeplinirii lor. Fiecare măsură/activitate în parte se va monitoriza după aplicare, prin verificarea 

indicatorilor specifici de realizare. Eventual pot fi utilizate și alte modalități ce iau în considerare nu 

doar rezultatele unei singure măsuri, ci a mai multora care sunt conectate între ele sau a căror feed-

backuri reiese doar prin însumarea îndeplinirii lor.  

Specii și habitate vizate: toate speciile și habitatele de interes conservativ.  

Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafață a sitului. 

 

A3.12.2. Evaluarea rezultatelor implementării Planului de management în al V-lea an și 

întocmirea noului plan 

Specii și habitate vizate: toate speciile și habitatele de interes conservativ.  

Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafață a sitului. 

 

OS13 Realizarea raportărilor necesare către autorități 

 

A3.13.1. Elaborarea rapoartelor de activitate și financiare 

Specii și habitate vizate: toate speciile și habitatele de interes conservativ.  

Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafață a sitului. 

 

A3.13.2. Trimiterea și completarea rapoartelor în funcție de solicitările autorităților 

Administratorul raportează activitatea de administrare către autoritatea de protecția mediului, 
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sub forma raportului anual de exercitare a administrării. Prin acest raport se prezintă toate aspectele 

relevante de la nivelul sitului și în final starea ariei protejate. De asemenea., se pot întocmi și alte 

tipuri de rapoarte sau baze de date solicitate de autoritate. Acțiunea are în vedere întregul sit.  

Specii și habitate vizate: toate speciile și habitatele de interes conservativ.  

Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafață a sitului. 

 

T4. Comunicare, educație ecologică și conștientizarea publicului 

 

OS14 Elaborarea/actualizarea Strategiei și a Planului de acțiune privind conștientizarea 

publicului 

 

A4.14.1. Elaborarea Strategiei și a Planului de acțiune privind conștientizarea publicului din 

zona ariei protejate 

Specii și habitate vizate: toate speciile și habitatele de interes conservativ.  

Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafață a sitului. 

 

A4.14.2. Actualizarea Strategiei și a Planului de acțiune privind conștientizarea publicului din 

zona ariei protejate 

Strategia și Planul de acțiune privind conștientizarea publicului din zona ariei protejate vor fi 

actualizate periodic, în funcție de rezultatele înregistrate. 

Specii și habitate vizate: toate speciile și habitatele de interes conservativ.  

Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafață a sitului. 

 

OS15 Implementarea Strategiei și a Planului de acțiune privind conștientizarea publicului 

 

A4.15.1. Întâlniri cu comunitățile locale și alți factori de interes privind managementul sitului 

Plecând de la principiul că populația locală reprezintă actorul principal al existenței și 

managementului sitului, una din modalitățile de informare, conștientizare, consultare și implicare o 

reprezintă discuțiile deschise pe diverse teme de interes, cu grupuri de proprietari, administratori de 

teren, reprezentanți ai autorităților locale, asociații locale sau altor factori de interes. Este vizat 

întregul sit, cu toate comunitățile locale și interesele socio-economice ce interferează cu situl. Se 

propune realizarea unui forum de discuții online precum și o întâlnire de consultare anual  

Specii și habitate vizate: toate speciile și habitatele de interes conservativ.  
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Localizarea activității propuse: întreaga suprafață a sitului, localitățile limitrofe. 

 

A4.15.2. Promovarea sitului în mijloacele de informare tipărite, online și rețelele de 

socializare 

Se vor realiza activități de promovare a sitului prin mijloacele de informare online și rețelele 

de socializare - website, facebook, twitter și altele asemenea. 

Vor fi concepute și tipărite mai multe tipuri de publicații pentru aria protejată: ghidul 

vizitatorului cu o hartă anexată, ghid tematic pentru elevi, diverse tipuri de pliante. 

Specii și habitate vizate: toate speciile și habitatele de interes conservativ.  

Localizarea activității propuse: întreaga suprafață a sitului. 

 

A4.15.3. Proiectarea și montarea panourilor informative și de avertizare 

Vor fi concepute și se vor amplasa panouri informative în punctele de acces cele mai 

frecventate de public la nivelul sitului. 

Specii și habitate vizate: toate speciile și habitatele de interes conservativ.  

Localizarea activității propuse: întreaga suprafață a sitului, localitățile limitrofe. 

 

A4.15.4. Crearea unui site-forum de discuții online pe domeniile de activitate din sit 

Se va realiza un site-forum de discuții online pe domeniile de activitate din sit, respectiv 

silvicultura, agricultura și creșterea animalelor, vânătoare, turism, afaceri locale. În cadrul 

forumurilor se prezintă atât starea actuală pe domenii de activitate cât și exemplele negative de 

încălcări ale regimului de arie protejată, propuneri de soluții cu actorii implicați, propuneri și teme 

de discuții din partea acestora  

Specii și habitate vizate: toate speciile și habitatele de interes conservativ.  

Localizarea activității propuse: întreaga suprafață a sitului, localitățile limitrofe. 

 

A4.15.5. Promovarea ariei protejate și a acțiunilor de management în mass - media 

Aria naturală protejată, activitățile de management și alte aspecte care vizează aria protejată 

vor fi promovate și făcute publice prin intermediul mass-media, atât a celei scrise, cât și a celei 

televizate. Acțiunea este continuă. 

Specii și habitate vizate: toate speciile și habitatele de interes conservativ.  

Localizarea activității propuse: întreaga suprafață a sitului, localitățile limitrofe, sediul 

administratorului. 
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A4.15.6. Identificarea principalelor tradiții, obiceiuri, meșteșuguri activități și produse 

tradiționale 

Specii și habitate vizate: toate speciile și habitatele de interes conservativ.  

Localizarea activității propuse: întreaga suprafață a sitului, localitățile limitrofe. 

 

A4.15.7. Promovarea menținerii tradițiilor și aspectului tradițional al comunitățlor locale 

Specii și habitate vizate: toate speciile și habitatele de interes conservativ.  

Localizarea activității propuse: întreaga suprafață a sitului, localitățile limitrofe. 

 

OS16 Educația ecologică a tinerilor în concordanță cu obiectivele de conservare ale sitului 

 

A4.16.1. Elaborarea și diseminarea ghidului educativ în școlile localităților limitrofe ariei 

naturale protejate  

Va fi conceput și tipărit un ghid educativ pentru elevi, vizând aria naturală protejată. Ghidul 

educativ destinat elevilor, va fi diseminat în toate școlile localtăților limitrofe ariei naturale protejate, 

care participă la acțiuni/activități desfășurate în sit. Ghidul va fi împărțit copiilor cu diverse ocazii, 

precum manifestările dedicate unor zile tematice sau la ieșirile în teren organizate de administrator. 

Activitatea este continuă până la epuizarea tirajului acestei publicații. Concomitent, se vor disemina 

și alte materiale de profil - pliante, postere - având ca subiect speciile și habitatele de interes 

conservativ, protecția naturii și ariile protejate, ce se vor adresa nu doar copiilor, ci și învățătorilor și 

profesorilor ce însoțesc grupurile de elevi.  

Specii și habitate vizate: toate speciile și habitatele de interes conservativ.  

Localizarea activității propuse: întreaga suprafață a sitului, școlile din localitățile limitrofe. 

 

A4.16.2. Realizarea de prezentări tematice în școlile din localitățile limitrofe sitului 

O altă modalitate de educație ecologică a copiilor în spiritul protejării naturii este realizarea 

unor prezentări tematice în școli. Astfel, sunt programate minimum 2 prezentări anual cu ocazia unor 

zile tematice, precum: Ziua Păsărilor, Ziua Observării Păsărilor, Ziua Mediului, Ziua Internațională 

a Diveristății Biologice și altele asemenea. Cu aceste ocazii vor fi diseminate și alte materiale.  

Specii și habitate vizate: toate speciile și habitatele de interes conservativ.  

Localizarea activității propuse: întreaga suprafață a sitului, școlile din localitățile limitrofe. 
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T5. Utilizarea durabilă a resurselor naturale 

 

OS17 Promovarea utilizării durabile a resurselor 

 

A5.17.1. Propunerea și finanțarea unui portofoliu de afaceri locale prietenoase față de natură 

Aceste afaceri vor fi bazate pe utilizarea durabilă și valorificarea locală a resurselor naturale 

specifice habitatelor sitului (inclusiv a celor forestiere - lemn, ciuperci, fructe de pădure).  

Principiile de bază al acestui concept sunt constituite de creșterea nivelului de valorificare a 

produselor specifice și obținerea de venituri locale maximizate în condițiile unui volum de produse 

mai redus 

Se va promova un portofoliu de afaceri locale, prietenoase față de sit. Se vor elabora și se vor 

pune la dispoziția celor interesați planuri de afaceri în scopul înființării de „conservation enterprises”. 

Elemente vizate: toate habitatele de interes conservativ. Acțiunea produce un efect pozitiv 

asupra tuturor speciilor de interes conservativ. 

Localizarea zonelor în care se va aplica măsura propusă: întregul fond forestier de pe suprafața 

ariei protejate. 

 

T6. Turismul durabil (prin intermediul valorilor naturale și culturale) 

 

OS18 Elaborarea Strategiei de management a vizitatorilor 

 

A6.18.1. Elaborarea Strategiei de management a vizitatorilor  

Specii și habitate vizate: toate speciile și habitatele de interes conservativ.  

Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafață a sitului. 

 

A6.18.2. Actualizarea Strategiei de management a vizitatorilor  

Strategia de management a vizitatorilor din zona ariei protejate va fi actualizată periodic, în 

funcție de rezultatele înregistrate. 

Specii și habitate vizate: toate speciile și habitatele de interes conservativ.  

Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafață a sitului. 

 

OS19 Implementarea Strategiei de management a vizitatorilor 
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A6.19.1. Proiectarea și amenajarea infrastructurii minime de vizitare 

Pentru practicarea unor forme de turism „prietenoase pentru natură” și vizitării organizate a 

sitului, sunt necesare amenajări minime de infrastructură în acest sens.  

Se vor realiza trasee tematice în trei zone cu potențial de vizitare, respectiv Valea Dâmboviței 

- Sătic, Râușor - Măra  și Lerești - Baraj, cu locuri parcare la începutul traseelor, panouri informative 

și locuri de odihnă pe traseu. 

Se va revizui infrastructura turistică clasică și se va propune/realiza noi trasee turistice. 

Elemente vizate: toate habitatele și speciile de interes conservativ. 

Localizarea activității propuse: întreaga suprafață a sitului. 

 

A6.19.2. Managementul vizitatorilor 

Se vor realiza excursii cu ghizi, se vor desfășura acțiuni permanente de informare a 

vizitatorilor, se vor descuraja activitățile „în afara drumurilor” haotice, neorganizate, în fond forestier 

și golul alpin. 

Având în vedere cluburile de „în afara drumurilor” existente, care au activități în zonă, se va 

delimita în zona bazinului Râul Târgului un singur traseu pe drumuri forestiere, pastorale sau de 

colectare a lemnului existente, pentru desfășurarea de activități organizate de „în afara drumurilor” 

cu realizarea de parteneriate pentru implementarea și a unor activități concrete de conservare cu 

ocazia concursurilor organizate. 

Elemente vizate: toate habitatele și speciile de interes conservativ. 

Localizarea activității propuse: întreaga suprafață a sitului. 

 

A6.19.3. Promovarea turismului 

Se propun următoarele activități: 

a) realizarea parteneriate cu actorii interesați în turism, se propune crearea unei asociații de 

turism locale;  

b) crearea și promovarea unui portofoliu de activități vizând cunoașterea speciilor și 

habitatelor sitului de tipul unui turism bazat pe faună, cu ghizi special  instruiți; 

c) realizarea unui sistem electronic de informare turistică în timp real în parteneriat cu 

autorități locale, pensiuni, operatori turism, asociații locale, și altele asemenea. 

Elemente vizate: toate habitatele și speciile de interes conservativ. 

Localizarea activității propuse: întreaga suprafață a sitului. 
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8. PLANUL DE ACTIVITĂȚI ȘI ESTIMAREA RESURSELOR 

8.1. Planul de activități 

 

Tabel 168 Planificarea în timp a activităților 

Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Prioritate Responsabil Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4    

1 T1. Conservarea și managementul biodiversității (al speciilor și habitatelor de interes conservativ) 

1.1. 
OS1 Asigurarea conservării speciilor de interes pentru aria protejată, în sensul menținerii sau îmbunătățirii stării de conservare favorabile a 

acestora 

1.1.1. 

A1.1.1. Menținerea 

habitatelor acvatice 

folosite pentru 

reproducere de către 

speciile de amfibieni 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare ANANP 

Specialiști în 

domeniu, 

Administrația 

“Apele Române” 

1.1.2. 

A1.1.2.  Limitarea 

traficului și a vitezei 

de deplasare a 

autovehiculelor pe 

drumurile din zone 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare ANANP 

Autorități ale 

administrației 

publice locale 
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Prioritate Responsabil Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4    

cu habitate 

favorabile speciilor 

de amfibieni  

1.1.3. 

A1.1.3.  Stoparea sau 

limitarea accesului 

speciilor de 

amfibieni pe 

carosabil (îngrădire, 

subtraversări și altele 

asemenea)    

    X X X X X X X X         Mare ANANP 

Specialiști în 

domeniu, 

Autorități ale 

administrației 

publice locale, 

Agenția Pentru 

Protecția Mediului 

1.1.4. 

A1.1.4. Construcția/ 

reconstrucția 

habitatului acvatic 

din vecinătatea  

drumurilor 

    X X X X X X X X         Mare ANANP 

Specialiști în 

domeniu, 

Autorități ale 

administrației 

publice locale, 

Agenția Pentru 

Protecția Mediului 

1.1.5. 
A1.1.5.  

Decolmatarea 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare ANANP 

Specialiști în 

domeniu, 
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Prioritate Responsabil Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4    

parțială sau totală a 

habitatului acvatic 

Autorități ale 

administrației 

publice locale, 

Agenția Pentru 

Protecția Mediului 

1.1.6. 

A1.1.6.  Interzicerea 

desecării habitatelor 

acvatice permanente 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare ANANP 

Specialiști în 

domeniu, 

Autorități ale 

administrației 

publice locale, 

Agenția Pentru 

Protecția Mediulu 

1.1.7. 

A1.1.7.  Conservarea 

zonelor cu bălți și a 

zonelor umede din 

habitatele forestiere 

și evitarea 

desecărilor sau a 

lucrărilor mecanizate 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare ANANP 

Specialiști în 

domeniu, 

autorități locale, 

Agenția Pentru 

Protecția 

Mediului, 

Administrația 
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Prioritate Responsabil Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4    

în aceste zone ce ar 

putea duce la 

distrugerea 

habitatelor acvatice 

Națională “Apele 

Române”, 

administratori și 

proprietari ai 

fondului forestier 

1.1.8.   

A1.1.8.  

Stoparea/limitarea 

curgerii apei de pe 

carosabil în habitatul 

acvatic (îngrădire, 

dig, prag și altele 

asemenea)  

  X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare ANANP 

Autorități locale, 

Agenția Pentru 

Protecția 

Mediului, 

Administrația 

Națională “Apele 

Române” 

1.1.9.   

A1.1.9.  Îndepărtarea 

și prevenirea 

depozitării 

deșeurilor 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare ANANP 

Autorități ale 

administrației 

publice locale, 

Garda Națională 

de Mediu - 

Comisariatul 

Județean Argeș, 
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Prioritate Responsabil Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4    

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Argeș, Garda 

Forestieră, 

proprietari și 

administratori de 

terenuri 

1.1.10. 

A1.1.10. Menținerea 

și crearea habitatelor 

acvatice cu suprafețe 

și adâncimi ridicate 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Medie ANANP 

Specialiști în 

domeniu, 

autorități locale, 

Agenția Pentru 

Protecția 

Mediului, 

Administrația 

Națională “Apele 

Române”, 

administratori și 

proprietari ai 

fondului forestier 
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Prioritate Responsabil Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4    

1.1.11. 

A1.1.11. 

Amplasarea unor 

scări de pești 

funcționale la nivelul 

fiecărei captări sau 

prag și/sau 

înlăturarea 

pragurilor, acolo 

unde este posibil 

    X X X X X X X X         Medie 

ANANP Specialiști în 

domeniu, 

autorități locale, 

Agenția Pentru 

Protecția 

Mediului, 

Administrația 

Națională “Apele 

Române” 

1.1.12. 

A1.1.12. Menținerea 

unui debit de 

servitute adecvat de 

la 

microhidrocentrale, 

pe tot parcursul 

anului 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare 

ANANP 
Administrația 

Națională “Apele 

Române”, 

Administratori/pro

prietari MHC, 

societăți private 

1.1.13. 

A1.1.13. Plantarea 

de arbori arbori 

(arin, salcie, paltin și 

        X X X X X X X X     Medie 

ANANP Administrația 

Națională “Apele 

Române”, 
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Prioritate Responsabil Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4    

altele asemenea)  

lângă râuri/pârâuri 

pentru a asigura 

umbrirea albiei 

proprietari de 

terenuri 

1.1.14. 

A1.1.14. Controlul 

exploatărilor 

forestiere în vederea 

protejării cursurilor 

de apă 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare 

ANANP Autorități ale 

administrației 

publice locale, 

Garda Națională 

de Mediu - 

Comisariatul 

Județean Argeș, 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Argeș, Garda 

forestieră, 

proprietari și 

administratori de 

terenuri 

1.1.15 A1.1.15. Controlul X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare ANANP Administrația 
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Prioritate Responsabil Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4    

activităților de 

amenajare a albiilor 

Națională “Apele 

Române”, Garda 

Națională de 

Mediu - 

Comisariatul 

Județean Argeș, 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Argeș 

1.1.16.   

A1.1.16.  Controlul 

activității 

păstrăvăriilor 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Medie 

ANANP Administrația 

Națională “Apele 

Române”, Garda 

Națională de 

Mediu - 

Comisariatul 

Județean Argeș, 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Argeș 
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Prioritate Responsabil Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4    

1.1.17. 

A1.1.17. Controlul și 

interzicerea 

deversării apelor 

menajere/uzate 

și/sau industriale în 

râuri 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare 

ANANP Administrația 

Națională “Apele 

Române”, Garda 

Națională de 

Mediu - 

Comisariatul 

Județean Argeș, 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Argeș 

1.1.18. 

A1.1.18. Controlul și 

interzicerea 

conducerii mașinilor 

de teren, a ATV-

urilor și a altor 

vehicule motorizate 

în albia  râurilor din 

sit 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare 

ANANP Autorități ale 

administrației 

publice locale, 

Garda Națională 

de Mediu - 

Comisariatul 

Județean Argeș, 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Prioritate Responsabil Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4    

Argeș, Garda de 

Forestieră, 

proprietari și 

administratori de 

terenuri 

1.1.19. 

A1.1.19. Controlul și 

interzicerea 

exploatării 

pietrișului și a pietrei 

din albia râurilor, 

decolmatarea și sau 

recalibrarea albiei 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare 

ANANP Administrația 

Națională “Apele 

Române”, Garda 

Națională de 

Mediu - 

Comisariatul 

Județean Argeș, 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Argeș 

1.1.20. 

A1.1.20. Controlul și 

interzicerea 

construirii caselor de 

vacanță, sau a altor 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  

ANANP Autorități ale 

administrației 

publice locale, 

Garda Națională 
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Prioritate Responsabil Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4    

clădiri de-a lungul 

apelor curgătoare și 

în lunca inundabilă a 

râurilor/pârâurilor 

din sit 

de Mediu - 

Comisariatul 

Județean Argeș, 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Argeș, Garda de 

Forestieră, 

proprietari și 

administratori de 

terenuri 

1.1.21 

A1.1.21. Interzicerea 

realizării de 

obstacole in albia 

râurilor și a 

eliminării vegetației 

lemnoase riverane  

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare 

ANANP Autorități ale 

administrației 

publice locale, 

Garda Națională 

de Mediu - 

Comisariatul 

Județean Argeș, 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Prioritate Responsabil Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4    

Argeș, Garda de 

Forestieră, 

proprietari și 

administratori de 

terenuri 

1.1.22 

A1.1.22. Interzicerea 

realizării de noi 

microhidrocentale în 

sit 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare 

ANANP Autorități ale 

administrației 

publice locale, 

Garda Națională 

de Mediu - 

Comisariatul 

Județean Argeș, 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Argeș, proprietari 

și administratori 

de terenuri 

1.1.23 
A1.1.23. 

Condiționarea 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Medie 

ANANP Autorități ale 

administrației 
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Prioritate Responsabil Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4    

realizării de noi 

păstrăvării în sit 

publice locale, 

Garda Națională 

de Mediu - 

Comisariatul 

Județean Argeș, 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Argeș, proprietari 

și administratori 

de terenuri 

1.1.24 

A1.1.24. 

Reproducerea 

artificială, creșterea 

și repopularea 

zglăvocii (Cottus 

gobio) în apele 

sitului Natura 2000 

Natura 2000 

ROSCI0381 Râul 

        X X X X X X X X X X X X Medie 

ANANP 

Specialiști în 

domeniu 
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Prioritate Responsabil Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4    

Târgului - Argeșel – 

Râușor 

1.1.25 

A1.1.25. 

Managementul 

adecvat al 

drumurilor forestiere 

existente astfel încât 

să nu afecteze 

habitatele ripariane 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare 

ANANP Autorități ale 

administrației 

publice locale, 

Garda Națională 

de Mediu - 

Comisariatul 

Județean Argeș, 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Argeș, Garda de 

Forestieră, 

proprietari și 

administratori de 

terenuri 

1.1.26 

A1.1.26. Controlul 

strict al activităților 

de igienizare a 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare 

ANANP Autorități ale 

administrației 

publice locale, 
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Prioritate Responsabil Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4    

pădurilor în zonele 

unde a fost 

identificată specia 

Carabus variolosus 

Garda Națională 

de Mediu - 

Comisariatul 

Județean Argeș, 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Argeș, Garda de 

Forestieră, 

proprietari și 

administratori de 

terenuri 

1.1.27 

A1.1.27. Evitarea 

construirii de diguri 

în extravilan în zona 

în care a fost 

identificată specia 

Carabus variolosus 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare 

ANANP Administrația 

Națională “Apele 

Române”, 

Autorități ale 

administrației 

publice locale, 

Garda Națională 

de Mediu - 
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Prioritate Responsabil Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4    

Comisariatul 

Județean Argeș, 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Argeș, Garda de 

Forestieră, 

proprietari și 

administratori de 

terenuri 

1.1.28 

A1.1.28. Pășunatul și 

tranzitul animalelor 

domestice vor fi 

interzise/reglementat

e strict în zonele 

limitrofe locației 

unde a fost 

identificată Specia 

Carabus variolosus 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare 

ANANP Autorități ale 

administrației 

publice locale, 

Garda Națională 

de Mediu - 

Comisariatul 

Județean Argeș, 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Argeș, Garda de 
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Prioritate Responsabil Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4    

Forestieră, 

proprietari și 

administratori de 

terenuri 

1.1.29 

A1.1.29. Interzicerea 

colectării de larve de 

insecte și viermi din 

zona unde a fost 

identificată Specia 

Carabus variolosus 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare 

ANANP Autorități ale 

administrației 

publice locale, 

Garda Națională 

de Mediu - 

Comisariatul 

Județean Argeș, 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Argeș, Garda de 

Forestieră, 

proprietari și 

administratori de 

terenuri 

1.1.30 A1.1.30. Aplicarea X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare ANANP Autorități ale 
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Prioritate Responsabil Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4    

unui management 

forestier adecvat, 

astfel încât să se 

asigure conservarea 

habitatelor forestiere 

în zonele de lizieră, 

și ripariene 

favorabile speciei 

Carabus variolosus 

administrației 

publice locale, 

Garda Națională 

de Mediu - 

Comisariatul 

Județean Argeș, 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Argeș, Garda de 

Forestieră, 

proprietari și 

administratori de 

terenuri 

1.1.31 

A1.1.31. Aplicarea 

unui management 

forestier adecvat 

pentru a preveni 

necesitatea folosirii 

substanțelor biocide 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare 

ANANP Garda Națională 

de Mediu - 

Comisariatul 

Județean Argeș, 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Prioritate Responsabil Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4    

Argeș, Garda de 

Forestieră, 

proprietari și 

administratori de 

terenuri 

1.1.32 

A1.1.32. Menținera 

în păduri a 

trunchiurilor de 

arbori doborâți în 

zonele favorabile 

speciei Rosalia 

alpina 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare 

ANANP Autorități ale 

administrației 

publice locale, 

Garda Națională 

de Mediu - 

Comisariatul 

Județean Argeș, 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Argeș, Garda de 

Forestieră, 

proprietari și 

administratori de 

terenuri 
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Prioritate Responsabil Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4    

1.1.33 

A1.1.33. Limitarea 

accesului animalelor 

domestice în zona 

unde a fost 

identificată specia 

Rosalia alpina 

 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare 

ANANP Autorități ale 

administrației 

publice locale, 

Garda Națională 

de Mediu - 

Comisariatul 

Județean Argeș, 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Argeș, Garda de 

Forestieră, 

proprietari și 

administratori de 

terenuri 

1.1.34 

A1.1.34. Menținerea 

rolului de coridor 

ecologic al ariei  

protejate și evitarea 

fragmentarii 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare 

ANANP Autorități ale 

administrației 

publice locale, 

Garda Națională 

de Mediu - 
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Prioritate Responsabil Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4    

habitatelor prin 

realizarea unor zone 

de non-intervenție 

Comisariatul 

Județean Argeș, 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Argeș, Garda de 

Forestieră, 

proprietari și 

administratori de 

terenuri, 

gestionarii 

fondurilor 

cinegetice 

1.1.35 

A1.1.35. Reducerea 

cotelor de recoltă a 

speciilor de interes 

cinegetic  

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare 

ANANP Gestionari fonduri 

cinegetice, 

Autorități ale 

administrației 

publice locale, 

Garda Națională 

de Mediu - 
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Prioritate Responsabil Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4    

Comisariatul 

Județean Argeș, 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Argeș, Garda de 

Forestieră, 

proprietari și 

administratori de 

terenuri, 

gestionarii 

fondurilor 

cinegetice 

1.1.36 

A1.1.36. Inițierea 

unor măsuri privind 

reconversia 

monoculturilor de 

molid, plantate 

artificial, în păduri 

cu compoziție mixtă, 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare 

ANANP Proprietari și 

administratori de 

terenuri, Autorități 

ale administrației 

publice locale, 

Garda Națională 

de Mediu - 
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Prioritate Responsabil Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4    

cu specii care oferă 

fructificație, 

preferată de speciile 

pradă 

Comisariatul 

Județean Argeș, 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Argeș, Garda de 

Forestieră, 

gestionarii 

fondurilor 

cinegetice 

1.1.37 

A1.1.37. Asigurarea 

de mijloace de 

protecție față de 

carnivorele mari, 

pentru fermieri 

    X X X X X X X X X X X X X X X X Mare 

ANANP Autorități ale 

administrației 

publice locale, 

Garda Națională 

de Mediu - 

Comisariatul 

Județean Argeș, 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Argeș, Garda de 
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Prioritate Responsabil Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4    

Forestieră, 

proprietari și 

administratori de 

terenuri, 

gestionarii 

fondurilor 

cinegetice 

1.1.38 

A1.1.38. Realizarea 

și implementarea 

unui plan de 

patrulare și 

intervenții pentru 

gestionarea 

confilctelor om-

animale sălbatice 

  X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare 

ANANP Autorități ale 

administrației 

publice locale, 

Garda Națională 

de Mediu - 

Comisariatul 

Județean Argeș, 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Argeș, Garda de 

Forestieră, 

proprietari și 
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Prioritate Responsabil Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4    

administratori de 

terenuri, 

gestionarii 

fondurilor 

cinegetice 

1.1.39 

A1.1.39. 

Reglementarea 

pășunatului în 

vederea conservării 

speciilor de 

carnivore mari 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare 

ANANP Autorități ale 

administrației 

publice locale, 

Garda Națională 

de Mediu - 

Comisariatul 

Județean Argeș, 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Argeș, Garda de 

Forestieră, 

proprietari și 

administratori de 

terenuri, 
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Prioritate Responsabil Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4    

gestionarii 

fondurilor 

cinegetice 

1.1.40 

A1.1.40. 

Implementarea 

reglementărilor 

privind accesul 

public în vederea 

conservării speciilor 

de carnivore mari 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare 

ANANP Autorități ale 

administrației 

publice locale, 

Garda Națională 

de Mediu - 

Comisariatul 

Județean Argeș, 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Argeș, Garda de 

Forestieră, 

proprietari și 

administratori de 

terenuri, 

gestionari ai 

fondurilor 



634 
 
 

Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Prioritate Responsabil Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4    

cinegetice 

1.1.41 

A1.1.41. 

Implementarea și 

monitorizarea 

metodelor eficiente 

de depozitare și 

colectare a 

deșeurilor, pentru a 

nu permite atragerea 

faunei și generarea 

de conflicte 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare 

ANANP Autorități ale 

administrației 

publice locale, 

Garda Națională 

de Mediu - 

Comisariatul 

Județean Argeș, 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Argeș, Garda de 

Forestieră, 

proprietari și 

administratori de 

terenuri, 

gestionari ai 

fondurilor 

cinegetice 
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Prioritate Responsabil Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4    

1.2 
OS2 Asigurarea conservării habitatelor de interes pentru aria protejată, în sensul menținerii sau îmbunătățirii stării de conservare favorabile 

a acestora 

1.2.1 

A1.2.1. Menținerea 

constantă a 

suprafețelor de 

pajiști și habitate 

dechise din sit 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare 

ANANP Autorități ale 

administrației 

publice locale, 

Garda Națională 

de Mediu - 

Comisariatul 

Județean Argeș, 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Argeș, Garda 

Forestieră, 

proprietari și 

administratori de 

terenuri 

1.2.2 

A1.2.2. Măsuri 

pentru 

menținerea/refacerea 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare 

ANANP Autorități ale 

administrației 

publice locale, 
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Prioritate Responsabil Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4    

stării de conservare 

favorabile a 

habitatelor de pajiști 

și tufărișuri 

subalpine 

Garda Națională 

de Mediu - 

Comisariatul 

Județean Argeș, 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Argeș, Garda 

Forestieră, 

proprietari și 

administratori de 

terenuri 

1.2.3 

A1.2.3. Limitarea 

pășunatului, evitarea 

suprapășunatului și a 

târlirii în anumite 

stațiuni din zona 

subalpină 

 

X X X  X X X  X X X  X X X  X X X  Mare 

ANANP Autorități ale 

administrației 

publice locale, 

Garda Națională 

de Mediu - 

Comisariatul 

Județean Argeș, 

Agenția pentru 
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Prioritate Responsabil Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4    

Protecția Mediului 

Argeș, Garda 

Forestieră, 

proprietari și 

administratori de 

terenuri 

1.2.4 

A1.2.4. Curățirea 

puieților de molid și 

arbuștilor, 

îndepărtarea 

buruienilor invazive 

 X X   X X   X X   X X   X X  Mare 

ANANP Autorități ale 

administrației 

publice locale, 

Garda Națională 

de Mediu - 

Comisariatul 

Județean Argeș, 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Argeș, Garda 

Forestieră, 

proprietari și 

administratori de 
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Prioritate Responsabil Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4    

terenuri 

1.2.5 

A1.2.5. 

Restricționarea 

circulației 

mijloacelor 

motorizate în 

habitatele de pajiști 

și tufărișuri 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare 

ANANP Autorități ale 

administrației 

publice locale, 

Garda Națională 

de Mediu - 

Comisariatul 

Județean Argeș, 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Argeș, Garda 

Forestieră, 

proprietari și 

administratori de 

terenuri 

1.2.6 

A1.2.6. Interzicerea 

incendierii sau 

defrișării vegetației 

arbustive  

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare 

ANANP Autorități ale 

administrației 

publice locale, 

Garda Națională 
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Prioritate Responsabil Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4    

de Mediu - 

Comisariatul 

Județean Argeș, 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Argeș, Garda 

Forestieră, 

proprietari și 

administratori de 

terenuri 

1.2.7 

A1.2.7. Interzicerea 

recoltării lujerilor de 

jneapăn în scopuri 

medicinale 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare 

ANANP Autorități ale 

administrației 

publice locale, 

Garda Națională 

de Mediu - 

Comisariatul 

Județean Argeș, 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Prioritate Responsabil Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4    

Argeș, Garda 

Forestieră, 

proprietari și 

administratori de 

terenuri 

1.2.8. 

A1.2.8. Includerea 

prevederilor planului 

de management în 

amenajamentele 

silvice la lucrările de 

reamenajare a 

fondului forestier 

sau conform 

prevederilor OUG 

75/2007 în cazul 

finanțării realizării 

noilor amenajamente 

silvice din bugetul 

autorității publice 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare 

ANANP Autorități ale 

administrației 

publice locale, 

Garda Națională 

de Mediu - 

Comisariatul 

Județean Argeș, 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Argeș, Garda 

Forestieră, 

proprietari și 

administratori de 

terenuri 
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Prioritate Responsabil Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4    

care răspunde de arii 

naturale protejate, 

din fonduri 

europene, 

internaționale sau 

private disponibile 

pentru aria naturală 

protejată 

1.2.9 

A1.2.9. Aplicarea 

corectă a 

amenajamentelor 

silvice și 

reglementărilor 

silvice în vigoare 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare 

ANANP Autorități ale 

administrației 

publice locale, 

Garda Națională 

de Mediu - 

Comisariatul 

Județean Argeș, 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Argeș, Garda 

Forestieră, 
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Prioritate Responsabil Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4    

proprietari și 

administratori de 

terenuri 

1.2.10 

A1.2.10. Predarea în 

pază a suprafețelor 

de fond forestier care 

nu au servicii de 

pază și asigurarea 

administrării 

fondului forestier 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare 

ANANP Autorități ale 

administrației 

publice locale, 

Garda Națională 

de Mediu - 

Comisariatul 

Județean Argeș, 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Argeș, Garda 

Forestieră, 

proprietari și 

administratori de 

terenuri 

1.2.11 
A1.2.11. Realizarea 

activităților de 
 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare 

ANANP Autorități ale 

administrației 
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Prioritate Responsabil Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4    

reconstrucție 

ecologică a 

habitatelor forestiere 

afectate de tăieri 

neconforme aflate în 

stare de conservare 

nefavorabilă 

publice locale, 

Garda Națională 

de Mediu - 

Comisariatul 

Județean Argeș, 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Argeș, Garda 

Forestieră, 

proprietari și 

administratori de 

terenuri 

1.2.12 

A1.2.12. 

Planificarea și 

realizarea 

activităților de 

reconstrucție 

ecologică în 

habitatele de interes 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare 

ANANP Autorități ale 

administrației 

publice locale, 

Garda Națională 

de Mediu - 

Comisariatul 

Județean Argeș, 
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Prioritate Responsabil Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4    

comunitar aflate în 

stare nefavorabilă de 

conservare datorată 

schimbării artificiale 

a compoziției 

pădurilor prin tăieri 

și plantații cu specii 

native neconforme 

tipului de habitat 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Argeș, Garda 

Forestieră, 

proprietari și 

administratori de 

terenuri 

1.2.13 

A1.2.13. Realizarea 

de pepiniere 

cantonale și 

promovarea 

producerii de puieți 

forestieri specifici 

habitatelor 9110 și 

91V0 ca parte a 

procesului de 

reconstrucție 

 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare 

ANANP Autorități ale 

administrației 

publice locale, 

Garda Națională 

de Mediu - 

Comisariatul 

Județean Argeș, 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Argeș, Garda 
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Prioritate Responsabil Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4    

ecologică a acestor 

habitate  

Forestieră, 

proprietari și 

administratori de 

terenuri 

1.2.14 

A1.2.14. Păstrarea 

de insule de păduri 

bătrâne peste 130-

140 ani cu arbori 

bătrâni/seculari 

uniform răspândiți 

pe suprafața sitului 

precum și a unor 

suprafețe cu păduri 

naturale destinate 

cercetării științifice  

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare 

ANANP Autorități ale 

administrației 

publice locale, 

Garda Națională 

de Mediu - 

Comisariatul 

Județean Argeș, 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Argeș, Garda 

Forestieră, 

proprietari și 

administratori de 

terenuri 

1.2.15 A1.2.15. Propunerea X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare ANANP Autorități ale 
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Prioritate Responsabil Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4    

constituirii de 

arborete surse de 

material genetic 

local în păduri cu 

caracteristici 

corespunzătoare 

administrației 

publice locale, 

Garda Națională 

de Mediu - 

Comisariatul 

Județean Argeș, 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Argeș, Garda 

Forestieră, 

proprietari și 

administratori de 

terenuri 

1.2.16 

A1.2.16. Măsuri de 

prevenire și 

combatere a 

eroziunii 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare 

ANANP Autorități ale 

administrației 

publice locale, 

Garda Națională 

de Mediu - 

Comisariatul 
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Prioritate Responsabil Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4    

Județean Argeș, 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Argeș, Garda 

Forestieră, 

proprietari și 

administratori de 

terenuri 

1.2.17 

A1.2.17. Menținerea 

unui procent minim 

de arbori importanți 

pentru biodiversitate 

precum și a lemnului 

mort pe sol 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare 

ANANP Autorități ale 

administrației 

publice locale, 

Garda Națională 

de Mediu - 

Comisariatul 

Județean Argeș, 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Argeș, Garda 

Forestieră, 
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Prioritate Responsabil Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4    

proprietari și 

administratori de 

terenuri 

1.2.18 

A1.2.18. 

Identificarea 

periodică și evitarea 

punerii în valoare a 

arboilor în care se 

regăsesc cuiburi 

active, vizibile de 

păsări 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare 

ANANP Autorități ale 

administrației 

publice locale, 

Garda Națională 

de Mediu - 

Comisariatul 

Județean Argeș, 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Argeș, Garda 

Forestieră, 

proprietari și 

administratori de 

terenuri 

1.2.19 
A1.2.19. Măsuri de 

prevenire a 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare 

ANANP Autorități ale 

administrației 
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Prioritate Responsabil Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4    

pășunatului în 

pădure 

publice locale, 

Garda Națională 

de Mediu - 

Comisariatul 

Județean Argeș, 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Argeș, Garda 

Forestieră, 

proprietari și 

administratori de 

terenuri 

1.2.20 

A1.2.20. 

Restricționarea 

accesului cu 

mijloace motorizate 

în fondul forestier 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare 

ANANP Autorități ale 

administrației 

publice locale, 

Garda Națională 

de Mediu - 

Comisariatul 

Județean Argeș, 
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Prioritate Responsabil Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4    

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Argeș, Garda 

Forestieră, 

proprietari și 

administratori de 

terenuri 

1.2.21 

A1.2.21. Angrenarea 

proprietarilor de 

terenuri în sisteme de 

certificare a 

pădurilor  în vederea 

reducerii impactului 

asupra habitatelor 

forestiere 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare 

ANANP Autorități ale 

administrației 

publice locale, 

Garda Națională 

de Mediu - 

Comisariatul 

Județean Argeș, 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Argeș, Garda 

Forestieră, 

proprietari și 
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Prioritate Responsabil Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4    

administratori de 

terenuri 

1.2.22 

A1.2.22. Acordarea 

de sprjin 

proprietarilor în 

vederea accesării 

programului de 

silvomediu axa 1.5 

derulat în cadrul 

Programului 

Național de 

Dezvoltare Rurală 

precum și a altor 

programe cu 

finanțare europeană 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare 

ANANP Autorități ale 

administrației 

publice locale, 

Garda Națională 

de Mediu - 

Comisariatul 

Județean Argeș, 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Argeș, Garda 

Forestieră, 

proprietari și 

administratori de 

terenuri 

1.2.23 

A1.2.23. Evaluarea 

anuală a eventualelor 

pierderi economice 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare 

ANANP Autorități ale 

administrației 

publice locale, 
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Prioritate Responsabil Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4    

ale proprietarilor de 

terenuri, pierderi 

generate de 

implementarea 

măsurilor de 

conservare  

Garda Națională 

de Mediu - 

Comisariatul 

Județean Argeș, 

Agenția pentru 

Protecția Mediului 

Argeș, Garda 

Forestieră, 

proprietari și 

administratori de 

terenuri 

2 T2. Inventarierea/evaluarea detaliată și monitoringul biodiversității 

2.3 OS3 Realizarea/actualizarea inventarelor (evaluarea detaliată) pentru speciile de interes conservativ 

2.3.1. 

A2.3.1. Continuarea 

identificării și 

cartării distribuției 

speciilor de interes 

comunitar/național 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare ANANP 

Specialiști în 

domeniu, instituții 

de cercetare 
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Prioritate Responsabil Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4    

2.3.2 

A2.3.2. Continuarea 

inventarierii, 

detalierea distribuției 

și realizarea 

studiului privind 

rolul de coridor 

ecologic respectiv 

circulația 

carnivorelor mari 

între Făgăraș-Iezer 

Păpușa-Piatra 

Craiului-Leaota 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare ANANP 

Specialiști în 

domeniu, instituții 

de cercetare 

2.4 OS4 Realizarea/actualizarea inventarelor (evaluarea detaliată) pentru habitatele de interes conservativ 

2.4.1 

A2.4.1. Continuarea 

identificării și 

cartării habitatelor 

de interes 

comunitar/național  

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare ANANP 

Specialiști în 

domeniu, instituții 

de cercetare 
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Prioritate Responsabil Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4    

2.5. OS5 Realizarea monitorizării stării de conservare a speciilor de interes conservativ 

2.5.1 

A2.5.1. Actualizarea 

permanentă a 

informațiilor privind 

speciile de interes 

conservativ prin 

monitorizarea 

acestora 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare ANANP 

Specialiști în 

domeniu, instituții 

de cercetare 

2.5.2 

A2.5.2. Evaluarea 

anuală a stării de 

conservare a  

speciilor de interes 

conservativ  

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare ANANP 

Specialiști în 

domeniu, instituții 

de cercetare 

2.6 OS6 Realizarea monitorizării stării de conservare a habitatelor de interes conservativ 

2.6.1 A2.6.1. Actualizarea 

permanentă a 

informațiilor privind 

habitatele de interes 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare 

ANANP Specialiști în 

domeniu, instituții 

de cercetare 
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Prioritate Responsabil Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4    

conservativ prin 

monitorizarea 

acestora 

2.6.2 A2.6.2. Evaluarea 

anuală a stării de 

conservare a 

habitatelor de interes 

conservativ  

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare 

ANANP Specialiști în 

domeniu, instituții 

de cercetare 

3 T3. Administrarea și managementul efectiv al ariei naturale protejate și asigurarea durabilității managementului 

3.7 OS7 Realizarea unor studii și documentații în vederea obținerii informațiilor necesare managementului eficient al ariei protejate 

3.7.1 A3.7.1. Realizarea 

unui studiu privind 

reconstrucția 

ecologică a galeriilor 

de anini (habitat 

91E0*) 

    X X X X             Mare 

ANANP Specialiști în 

domeniu, instituții 

de cercetare 

3.7.2 A3.7.2. Efectuarea 

unor studii privind 
 X X X                 Mare 

ANANP Specialiști în 

domeniu, instituții 
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Prioritate Responsabil Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4    

capacitatea de suport 

a pajiștilor 

de cercetare 

3.7.3 A3.7.3. Realizarea 

unui studiu socio-

economic privind 

eventualele pierderi 

economice ale 

proprietarilor/admini

stratorilor de terenuri 

în sit datorate 

implementării 

regimului de arie 

naturală protejată 

 X X X X X X X             Mare 

ANANP Specialiști în 

domeniu, instituții 

de cercetare 

3.7.4 A3.7.4. Realizare 

unui studiu privind 

conectivitatea 

habitatelor acvatice 

pentru speciile de 

amfibieni 

 X X X X X X X             Mare 

ANANP Specialiști în 

domeniu, instituții 

de cercetare 
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Prioritate Responsabil Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4    

3.7.5 A3.7.5. Realizarea 

unui studiu pentru 

reproducerea 

artificială, creșterea 

și repopularea 

zglăvocii (Cottus 

gobio) în aria 

protejată 

    X X X X             Mare 

ANANP Specialiști în 

domeniu, instituții 

de cercetare 

3.7.6 A3.7.6. Realizarea 

unui studiu de 

monitorizare a 

evoluției naturale a 

arboretelor din 

habitatele de interes 

comunitar fără 

intervenții umane 

    X X X X X X X X         Mare 

ANANP Specialiști în 

domeniu, instituții 

de cercetare 

3.7.7 A3.7.7. Realizarea 

unui studiu asupra 

speciilor străine 

X X X X X X X X             Mare 

ANANP Specialiști în 

domeniu, instituții 

de cercetare 
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Prioritate Responsabil Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4    

invazive de plante și 

recomandarea de  

măsuri pentru 

oprirea invaziei 

3.8 OS8 Asigurarea logisticii necesare pentru administrarea eficientă a ariei naturale protejate 

3.8.1 A3.8.1. Realizare/ 

echipare punct de 

lucru administrator 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare 

ANANP 

- 

3.8.2 A3.8.2. Asigurarea 

de echipament de 

teren adecvat și 

autovehicule pentru 

patrulare, 

implementare sistem 

informatic GIS 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare 

ANANP 

- 

3.8.3 A3.8.3. Realizarea, 

montarea și 

întreținerea 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare 

ANANP 

Autorități ale 

administrației 

publice locale, 
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Prioritate Responsabil Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4    

panourilor 

indicatoare, 

panourilor de 

avertizare și a 

panourilor 

informative pentru 

evidențierea 

limitelor ariei 

naturale protejate 

proprietari și 

administratori de 

terenuri 

3.8.4 A3.8.4. Asigurarea 

de echipament de 

birou adecvat: 

calculatoare, 

imprimanta, soft-uri 

licențiate 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare 

ANANP 

- 

3.9 OS9 Dezvoltarea capacității personalului implicat în administrarea/managementul ariei naturale protejate 

3.9.1 A3.9.1. Adaptarea 

organigramei 

administratorului la 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare 

ANANP 

- 
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Prioritate Responsabil Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4    

necesitățile de 

aplicare ale Planului 

de management 

3.9.2 A3.9.2. Evaluarea 

nevoilor de formare 

a personalului 

implicat în 

managementul 

sitului 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare 

ANANP 

- 

3.9.3 A3.9.3. Desfășurarea 

și participarea la 

cursuri de instruire, 

schimburi de 

experiență, 

conferințe 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare ANANP 

Speciliști în 

domeniu 

3.10 OS10. Asigurarea finanțării/bugetului necesar pentru implementarea planului de management 

3.10.1 A3.10.1. Identificare 

și accesare surse de 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare 
ANANP 

- 
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Prioritate Responsabil Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4    

finanțare 

3.11 OS11 Urmărirea respectării regulamentului și a prevederilor planului de management 

3.11.1 A3.11.1. Realizarea 

unui plan de lucru 

anual cu bugetul 

necesar 

implementării 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare 

ANANP 

- 

3.11.2 A3.11.2. Realizarea 

de patrule periodice 

pe teritoriul sitului 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare 

ANANP 

Garda Națională 

de Mediu - 

Comisariatul 

Județean Argeș, 

Garda Forestieră, 

Jandarmeria 

Montană 

3.11.3 A3.11.3. Eliberarea 

de avize pentru 

planurile și 

proiectele care se 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare ANANP 

- 
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Prioritate Responsabil Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4    

realizează pe 

teritoriul sitului  

3.11.4 A3.11.4. 

Actualizarea 

permanentă a bazei 

de date, necesare 

managementului 

ariei protejate 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare ANANP 

- 

3.12 OS12 Monitorizarea implementării planului de management 

3.12.1 A3.12.1. 

Monitorizarea 

implementării 

Planului de 

management 

   X    X    X    X    X Mare 

ANANP 

- 

3.12.2 A3.12.2. Evaluarea 

rezultatelor 

implementării 

Planului de 

                  X X Mare 

ANANP 

- 
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Prioritate Responsabil Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4    

management în al V-

lea an și întocmirea 

noului plan 

3.13 OS13 Realizarea raportărilor necesare către autorități 

3.13.1 A3.13.1. Elaborarea 

rapoartelor de 

activitate și 

financiare 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare 

ANANP 

- 

3.12.2 A3.13.2. Trimiterea 

și completarea 

rapoartelor în funcție 

de solicitările 

autorităților 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare 

ANANP 

- 

4 T4. Comunicare, educație ecologică și conștientizarea publicului 

4.14 OS14 Elaborarea/actualizarea Strategiei și a Planului de acțiune privind conștientizarea publicului 

4.14.1 A4.14.1. Elaborarea 

Strategiei și a 

Planului de acțiune 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare 

ANANP 

Autorități ale 

administrației 

publice locale, 
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Prioritate Responsabil Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4    

privind 

conștientizarea 

publicului din zona 

ariei protejate 

Specialiști în 

domeniu 

4.14.2 A4.14.2. 

Actualizarea 

Strategiei și a 

Planului de acțiune 

privind 

conștientizarea 

publicului din zona 

ariei protejate 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare 

ANANP 

Autorități ale 

administrației 

publice locale, 

Specialiști în 

domeniu 

4.15 OS15 Implementarea Strategiei și a Planului de acțiune privind conștientizarea publicului 

4.15.1 A4.15.1. Întâlniri cu 

comunitățile locale 

și alți factori de 

interes privind 

managementul 

sitului 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare 

ANANP 

Autorități ale 

administrației 

publice locale, 

Specialiști în 

domeniu 
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Prioritate Responsabil Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4    

4.15.2 A4.15.2. 

Promovarea sitului 

în mijloacele de 

informare tipărite, 

online și rețelele de 

socializare 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare 

ANANP 

Autorități ale 

administrației 

publice locale, 

Specialiști în 

domeniu 

4.15.3 A4.15.3. Proiectarea 

și montarea 

panourilor 

informative și de 

avertizare 

 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare 

ANANP 

Autorități ale 

administrației 

publice locale, 

asociații locale de 

turism, proprietari 

terenuri 

4.15.4 A4.15.4. Crearea 

unui site-forum de 

discuții online pe 

domeniile de 

activitate din sit 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare ANANP Specialiști în 

domeniu 

4.15.5 A4.15.5. 

Promovarea ariei 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare ANANP Specialiști în 

domeniu 
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Prioritate Responsabil Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4    

protejate și a 

acțiunilor de 

management în mass 

- media 

4.15.6 A4.15.6. 

Identificarea 

principalelor tradiții, 

obiceiuri, 

meșteșuguri 

activități și produse 

tradiționale 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare ANANP Specialiști în 

domeniu, 

autorități ale 

administrației 

publice locale, 

asociații locale de 

turism, proprietari 

terenuri 

4.15.7 A4.15.7. 

Promovarea 

menținerii tradițiilor 

și aspectului 

tradițional al 

comunitățlor locale 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare ANANP Autorități ale 

administrației 

publice locale, 

asociații locale de 

turism, 

antrepenori locali, 

tineri, proprietari 
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Prioritate Responsabil Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4    

terenuri 

4.16 OS16 Educația ecologică a tinerilor în concordanță cu obiectivele de conservare ale sitului 

4.16.1 A4.16.1. Elaborarea 

și diseminarea 

ghidului educativ în 

școlile localităților 

limitrofe ariei 

naturale protejate  

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare 

ANANP 

Autorități ale 

administrației 

publice locale, 

profesori din școli, 

Inspectoratul 

Școlar Județean 

Argeș 

4.16.2 A4.16.2. Realizarea 

de prezentări 

tematice în școlile 

din localitățile 

limitrofe sitului 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare 

ANANP 

Autorități ale 

administrației 

publice locale, 

profesori din școli, 

Inspectoratul 

Școlar Județean 

Argeș 

5 T5. Utilizarea durabilă a resurselor naturale 

5.17 OS17 Promovarea utilizării durabile a resurselor 
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Prioritate Responsabil Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4    

5.17.1 A5.17.1. Propunerea 

și finanțarea unui 

portofoliu de afaceri 

locale prietenoase 

față de natură 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare 

ANANP 

Autorități ale 

administrației 

publice locale, 

asociații locale de 

turism, 

antrepenori locali, 

tineri, proprietari 

terenuri 

6 T6. Turismul durabil (prin intermediul valorilor naturale și culturale) 

6.18  OS18 Elaborarea Strategiei de management a vizitatorilor 

6.18.1 A6.18.1. Elaborarea 

Strategiei de 

management a 

vizitatorilor  

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare 

ANANP 

Autorități ale 

administrației 

publice locale, 

asociații locale de 

turism, 

antrepenori locali, 

proprietari 

terenuri 
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Prioritate Responsabil Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4    

6.18.2 A6.18.2. 

Actualizarea 

Strategiei de 

management a 

vizitatorilor  

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare 

ANANP 

Autorități ale 

administrației 

publice locale, 

asociații locale de 

turism, 

antrepenori locali, 

tineri, proprietari 

terenuri 

6.19 OS19 Implementarea Strategiei de management a vizitatorilor 

6.19.1 A6.19.1. Proiectarea 

și amenajarea 

infrastructurii 

minime de vizitare 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare 

ANANP 

Autorități ale 

administrației 

publice locale, 

asociații locale de 

turism, 

antrepenori locali, 

proprietari 

terenuri 

6.19.2 A6.19.2. 

Managementul 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mare 
ANANP 

Autorități ale 

administrației 
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Nr Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Prioritate Responsabil Partener 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4    

vizitatorilor publice locale, 

asociații locale de 

turism, 

antrepenori locali, 

proprietari 

terenuri 
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8.2. Estimarea resurselor necesare 

 

Tabel 169 Estimarea resurselor necesare desfășurării activităților planificate 

Nr Activitate 

Resurse 

Umane 

Resurse Materiale (altele decât 

cele necesare dotării permanente 

a administratorului) 

Resurse financiare 

estimate 

 
Alocare 

subprogram 
Total 

(zile/om) 
Denumire UM Cantitate 

Total 

(monedă) 

Sursa 

fonduri 

1 Obiectiv general T1. Conservarea și managementul biodiversității (al speciilor și habitatelor de interes conservativ) 

1.1. 
Obiectiv specific OS1 Asigurarea conservării speciilor de interes pentru aria protejată, în sensul menținerii sau îmbunătățirii stării de 

conservare favorabile a acestora 

1.1.1. 

A1.1.1. Menținerea habitatelor acvatice 

folosite pentru reproducere de către 

speciile de amfibieni 

50 patrulare număr - 30.000 
LIFE, 

POIM 

Sp13 

0 carburant litri - 25.000 
LIFE, 

POIM 

Sp13 

1.1.2. 

A1.1.2.  Limitarea traficului și a vitezei de 

deplasare a autovehiculelor pe drumurile 

din zone cu habitate favorabile speciilor de 

amfibieni 

50 patrulare număr - 30.000 
LIFE, 

POIM 

Sp13 

0 carburant litri - 25.000 
LIFE, 

POIM 

Sp13 

1.1.3. A1.1.3.  Stoparea sau limitarea accesului 0 lucrări număr - 30.000 LIFE, Sp13 
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speciilor de amfibieni pe carosabil 

(îngrădire, subtraversări și altele 

asemenea)  

POIM 

1.1.4. 

A1.1.4. Construcția/ reconstrucția 

habitatului acvatic din vecinătatea  

drumurilor 

0 lucrări număr - 25.000 

LIFE, 

POIM Sp16 

1.1.5. 
A1.1.5.  Decolmatarea parțială sau totală a 

habitatului acvatic 
0 lucrări număr - 40.000 

LIFE, 

POIM 
Sp16 

1.1.6. 
A1.1.6.   Interzicerea desecării habitatelor 

acvatice permanente 
0 lucrări număr - 30.000 

LIFE, 

POIM 
Sp16 

1.1.7. 

A1.1.7.  Conservarea zonelor cu bălți și a 

zonelor umede din habitatele forestiere și 

evitarea desecărilor sau a lucrărilor 

mecanizate în aceste zone ce ar putea duce 

la distrugerea habitatelor acvatice 

50 patrulare număr - 30.000 
LIFE, 

POIM 

Sp13 

0 carburant litri - 25.000 

LIFE, 

POIM 

Sp13 

1.1.8. 

A1.1.8.  Stoparea/limitarea curgerii apei de 

pe carosabil în habitatul acvatic (îngrădire, 

dig, prag și altele asemenea)  

0 lucrări număr - 20.000 

LIFE, 

POIM 

Sp13 

1.1.9. 
A1.1.9.  Îndepărtarea și prevenirea 

depozitării deșeurilor 
60 

Patrulare/a

ctivități 

teren 

număr - 35.000 

LIFE, 

POIM 

Sp13 
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0 carburant litri - 25.000 
LIFE, 

POIM 
Sp13 

1.1.10. 
A1.1.10. Menținerea și crearea habitatelor 

acvatice cu suprafețe și adâncimi ridicate 
0 lucrări număr - 25.000 

LIFE, 

POIM 
Sp13, Sp16 

1.1.11. 

A1.1.11. Amplasarea unor scări de pești 

funcționale la nivelul fiecărei captări sau 

prag și/sau înlăturarea pragurilor, acolo 

unde este posibil 

0 lucrări număr - 50.000 

LIFE, 

POIM 
Sp13, Sp16 

1.1.12. 

A1.1.12. Menținerea unui debit de 

servitute adecvat de la microhidrocentrale, 

pe tot parcursul anului 

50 patrulare număr - 30.000 
LIFE, 

POIM 

Sp13 

0 carburant litri - 25.000 
LIFE, 

POIM 

Sp13 

1.1.13. 

A1.1.13. Plantarea de arbori arbori (arin, 

salcie, paltin și altele asemenea)  lângă 

râuri/pârâuri pentru a asigura umbrirea 

albiei 

0 lucrări număr - 30.000 

LIFE, 

POIM 
Sp16 

1.1.14. 
A1.1.14. Controlul exploatărilor forestiere 

în vederea protejării cursurilor de apă 

50 patrulare număr - 30.000 
LIFE, 

POIM 

Sp13 

0 carburant litri - 25.000 
LIFE, 

POIM 

Sp13 

1.1.15 A1.1.15. Controlul activităților de 50 patrulare număr - 30.000 LIFE, Sp13 
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amenajare a albiilor POIM 

0 carburant litri - 25.000 
LIFE, 

POIM 

Sp13 

1.1.16. 
A1.1.16.  Controlul activității 

păstrăvăriilor 

50 patrulare număr - 30.000 
LIFE, 

POIM 

Sp13 

0 carburant litri - 25.000 
LIFE, 

POIM 

Sp13 

1.1.17. 

A1.1.17. Controlul și interzicerea 

deversării apelor menajere/uzate și/sau 

industriale în râuri 

50 patrulare număr - 30.000 
LIFE, 

POIM 

Sp13 

0 carburant litri - 25.000 
LIFE, 

POIM 

Sp13 

1.1.18. 

A1.1.18. Controlul și interzicerea 

conducerii mașinilor de teren, a ATV-

urilor și a altor vehicule motorizate în albia  

râurilor din sit 

50 patrulare număr - 30.000 
LIFE, 

POIM 

Sp13 

0 carburant litri - 25.000 
LIFE, 

POIM 

Sp13 

1.1.19. 

A1.1.19. Controlul și interzicerea 

exploatării pietrișului și a pietrei din albia 

râurilor, decolmatarea și sau recalibrarea 

albiei 

50 patrulare număr - 30.000 
LIFE, 

POIM 

Sp13 

0 carburant litri - 25.000 
LIFE, 

POIM 

Sp13 

1.1.20. 
A1.1.20. Controlul și interzicerea 

construirii caselor de vacanță, sau a altor 
50 patrulare număr - 30.000 

LIFE, 

POIM 

Sp13 
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clădiri de-a lungul apelor curgătoare și în 

lunca inundabilă a râurilor/pârâurilor din 

sit 

0 carburant litri - 25.000 

LIFE, 

POIM 

Sp13 

1.1.21 

A1.1.21. Interzicerea realizării de 

obstacole in albia râurilor și a eliminării 

vegetației lemnoase riverane 

50 patrulare număr - 30.000 
LIFE, 

POIM 

Sp13 

0 carburant litri - 25.000 
LIFE, 

POIM 

Sp13 

1.1.22 
A1.1.22. Interzicerea realizării de noi 

microhidrocentale în sit 

50 patrulare număr - 30.000 
LIFE, 

POIM 

Sp13 

0 carburant litri - 25.000 
LIFE, 

POIM 

Sp13 

1.1.23 
A1.1.23.  Condiționarea realizării de noi 

păstrăvării în sit 

50 patrulare număr - 30.000 
LIFE, 

POIM 

Sp13 

0 carburant litri - 25.000 
LIFE, 

POIM 

Sp13 

1.1.24 

A1.1.24. Reproducerea artificială, 

creșterea și repopularea zglăvocii (Cottus 

gobio) în apele sitului Natura 2000 Natura 

2000 ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel 

- Râușor 

0 
repopulare 

speci 

activitat

e 
 100.000 

LIFE, 

POIM 

Sp16 

1.1.25 A1.1.25. Managementul adecvat al 50 patrulare număr - 30.000 LIFE, Sp13 
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drumurilor forestiere existente astfel încât 

să nu afecteze habitatele ripariane 

POIM 

0 carburant litri - 25.000 
LIFE, 

POIM 

Sp13 

1.1.26 

A1.1.26.  Controlul strict al activităților de 

igienizare a pădurilor în zonele unde a fost 

identificată specia Carabus variolosus 

50 patrulare număr - 30.000 
LIFE, 

POIM 

Sp13 

0 carburant litri - 25.000 
LIFE, 

POIM 

Sp13 

1.1.27 

A1.1.27. Evitarea construirii de diguri în 

zona în care a fost identificată Specia 

Carabus variolosus 

50 patrulare număr - 30.000 
LIFE, 

POIM 

Sp13 

0 carburant litri - 25.000 
LIFE, 

POIM 

Sp13 

1.1.28 

A1.1.28. Pășunatul și tranzitul animalelor 

domestice vor fi interzise/reglementate 

strict în zonele limitrofe locației unde a fost 

identificată Specia Carabus variolosus 

50 patrulare număr - 30.000 
LIFE, 

POIM 

Sp13 

0 carburant litri - 25.000 
LIFE, 

POIM 

Sp13 

1.1.29 

A1.1.29. Interzicerea colectării de larve de 

insecte și viermi din zona unde a fost 

identificată Specia Carabus variolosus 

50 patrulare număr - 30.000 
LIFE, 

POIM 

Sp13 

0 carburant litri - 25.000 
LIFE, 

POIM 

Sp13 

1.1.30 
A1.1.30.  Aplicarea unui management 

forestier adecvat, astfel încât să se asigure 
50 patrulare număr - 30.000 

LIFE, 

POIM 

Sp13 
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conservarea habitatelor forestiere în zonele 

de lizieră, și ripariene favorabile speciei 

Carabus variolosus 

0 carburant litri - 25.000 

LIFE, 

POIM 

Sp13 

1.1.31 

A1.1.31. Aplicarea unui management 

forestier adecvat pentru a preveni 

necesitatea folosirii substanțelor biocide 

50 patrulare număr - 30.000 
LIFE, 

POIM 

Sp13 

0 carburant litri - 25.000 
LIFE, 

POIM 

Sp13 

1.1.32 

A1.1.32. Menținera în păduri a 

trunchiurilor de arbori doborâți în zonele 

favorabile speciei Rosalia alpina 

50 patrulare număr - 30.000 
LIFE, 

POIM 

Sp13 

0 carburant litri - 25.000 
LIFE, 

POIM 

Sp13 

1.1.33 

A1.1.33.  Limitarea accesului animalelor 

domestice în zona unde a fost identificată 

specia Rosalia alpina 

 

50 patrulare număr - 30.000 
LIFE, 

POIM 

Sp13 

0 carburant litri - 25.000 
LIFE, 

POIM 

Sp13 

1.1.34 

A1.1.34. Menținerea rolului de coridor 

ecologic al ariei  protejate și evitarea 

fragmentarii habitatelor prin realizarea 

unor zone de non-intervenție 

50 
patrulare/al

te activități 
număr - 

30.000 LIFE, 

POIM 

Sp13 

0 carburant litri - 
30.000 LIFE, 

POIM 

Sp13 

1.1.35 
A1.1.35. Reducerea cotelor de recoltă a 

speciilor de interes cinegetic 
50 

patrulare/al

te activități 
număr - 

30.000 LIFE, 

POIM 

Sp13 



678 
 
 

0 carburant litri  
30.000 LIFE, 

POIM 
Sp13 

1.1.36 

A1.1.36.  Inițierea unor măsuri privind 

reconversia monoculturilor de molid, 

plantate artificial, în păduri cu compoziție 

mixtă, cu specii care oferă fructificație, 

preferată de speciile pradă 

0 lucrări număr - 100.000 

LIFE, 

POIM 

Sp16 

1.1.37 

A1.1.37.  Asigurarea de mijloace de 

protecție față de carnivorele mari, pentru 

fermieri 

20 activitate număr  15.000 

LIFE, 

POIM 

Sp13 

1.1.38 

A1.1.38. Realizarea și implementarea unui 

plan de patrulare și intervenții pentru 

gestionarea confilctelor om-animale 

sălbatice 

20 activitate număr  15.000 

LIFE, 

POIM 

Sp13 

1.1.39 

A1.1.39. Reglementarea pășunatului în 

vederea conservării speciilor de carnivore 

mari 

50 patrulare număr - 30.000 
LIFE, 

POIM 

Sp13 

0 carburant litri - 25.000 
LIFE, 

POIM 

Sp13 

1.1.40 

A1.1.40. Implementarea reglementărilor 

privind accesul public în vederea 

conservării speciilor de carnivore mari 

50 patrulare număr - 30.000 
LIFE, 

POIM 

Sp13 

0 carburant litri - 25.000 LIFE, Sp13 
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POIM 

1.1.41 

A1.1.41. Implementarea și monitorizarea 

metodelor eficiente de depozitare și 

colectare a deșeurilor, pentru a nu permite 

atragerea faunei și generarea de conflicte 

50 patrulare număr - 30.000 
LIFE, 

POIM 

Sp13 

0 carburant litri - 25.000 
LIFE, 

POIM 

Sp13 

Total obiectiv specific 1 1450 n/a n/a n/a 2.090.000 n/a 

1.2 
Obiectiv specific OS2 Asigurarea conservării habitatelor de interes pentru aria protejată, în sensul menținerii sau îmbunătățirii stării 

de conservare favorabile a acestora 

1.2.1 

A1.2.1. Menținerea constantă a 

suprafețelor de pajiști și habitate dechise 

din sit 

50 patrulare număr - 30.000 
LIFE, 

POIM 

Sp13 

0 carburant litri - 25.000 
LIFE, 

POIM 

Sp13 

1.2.2 

A1.2.2. Măsuri pentru 

menținerea/refacerea stării de conservare 

favorabile a habitatelor de pajiști și 

tufărișuri subalpine 

50 patrulare număr - 30.000 
LIFE, 

POIM 
Sp13, Sp16 

0 carburant litri - 25.000 
LIFE, 

POIM 
Sp13, Sp16 

0 lucrări număr - 60.000 
LIFE, 

POIM 

Sp13 

1.2.3 

A1.2.3. Limitarea pășunatului, evitarea 

suprapășunatului și a târlirii în anumite 

stațiuni din zona subalpină 

50 patrulare număr - 30.000 
LIFE, 

POIM 

Sp13 

0 carburant litri - 25.000 LIFE, Sp13 
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POIM 

1.2.4 

A1.2.4. Curățirea puieților de molid și 

arbuștilor, îndepărtarea buruienilor 

invazive 

0 lucrări număr - 60.000 

LIFE, 

POIM Sp16 

1.2.5 

A1.2.5. Restricționarea circulației 

mijloacelor motorizate în habitatele de 

pajiști și tufărișuri 

50 patrulare număr - 30.000 
LIFE, 

POIM 

Sp13 

0 carburant litri - 25.000 
LIFE, 

POIM 

Sp13 

1.2.6 
A1.2.6. Interzicerea incendierii sau 

defrișării vegetației arbustive 

50 patrulare număr - 30.000 
LIFE, 

POIM 

Sp13 

0 carburant litri - 25.000 
LIFE, 

POIM 

Sp13 

1.2.7 
A1.2.7. Interzicerea recoltării lujerilor de 

jneapăn în scopuri medicinale 

50 patrulare număr - 30.000 
LIFE, 

POIM 

Sp13 

0 carburant litri - 25.000 
LIFE, 

POIM 

Sp13 

1.2.8. 

A1.2.8. Includerea prevederilor planului de 

management în amenajamentele silvice la 

lucrările de reamenajare a fondului 

forestier sau conform prevederilor OUG 

75/2007 în cazul finanțării realizării noilor 

25 activitate număr - 25.000 

LIFE, 

POIM 

Sp13 
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amenajamente silvice din bugetul 

autorității publice care răspunde de arii 

naturale protejate, din fonduri europene, 

internaționale sau private disponibile 

pentru aria naturală protejată 

1.2.9 

A1.2.9. Aplicarea corectă a 

amenajamentelor silvice și reglementărilor 

silvice în vigoare 

50 patrulare număr - 30.000 
LIFE, 

POIM 

Sp13 

0 carburant litri - 25.000 
LIFE, 

POIM 

Sp13 

1.2.10 

A1.2.10. Predarea în pază a suprafețelor de 

fond forestier care nu au servicii de pază și 

asigurarea administrării fondului forestier 

10 activitate număr - 10.000 

LIFE, 

POIM 

Sp13 

1.2.11 

A1.2.11. Realizarea activităților de 

reconstrucție ecologică a habitatelor 

forestiere afectate de tăieri neconforme 

aflate în stare de conservare nefavorabilă 

0 lucrări număr - 60.000 

LIFE, 

POIM 
Sp16 

1.2.12 

A1.2.12. Planificarea și realizarea 

activităților de reconstrucție ecologică în 

habitatele de interes comunitar aflate în 

stare nefavorabilă de conservare datorată 

schimbării artificiale a compoziției 

0 lucrări număr - 80.000 

LIFE, 

POIM 

Sp16 
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pădurilor prin tăieri și plantații cu specii 

native neconforme tipului de habitat 

1.2.13 

A1.2.13. Realizarea de pepiniere cantonale 

și promovarea producerii de puieți 

forestieri specifici habitatelor 9110 și 

91V0 ca parte a procesului de reconstrucție 

ecologică a acestor habitate 

0 lucrări număr - 60.000 

LIFE, 

POIM 

Sp16 

1.2.14 

A1.2.14. Păstrarea de insule de păduri 

bătrâne peste 130-140 ani cu arbori 

bătrâni/seculari uniform răspândiți pe 

suprafața sitului precum și a unor suprafețe 

cu păduri naturale destinate cercetării 

științifice 

50 patrulare număr - 30.000 
LIFE, 

POIM 

Sp13 

0 carburant litri - 25.000 
LIFE, 

POIM 

Sp13 

0 studiu număr - 30.000 
LIFE, 

POIM 

Sp13 

1.2.15 

A1.2.15. Propunerea constituirii de 

arborete surse de material genetic local în 

păduri cu caracteristici corespunzătoare 

20 activitate număr - 25.000 

LIFE, 

POIM 

Sp13 

1.2.16 
A1.2.16. Măsuri de prevenire și combatere 

a eroziunii 

50 patrulare număr - 30.000 
LIFE, 

POIM 

Sp13 

0 carburant litri - 25.000 
LIFE, 

POIM 

Sp13 

1.2.17 A1.2.17. Menținerea unui procent minim 50 patrulare număr - 30.000 LIFE, Sp13 
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de arbori importanți pentru biodiversitate 

precum și a lemnului mort pe sol 

POIM 

0 carburant litri - 25.000 
LIFE, 

POIM 

Sp13 

1.2.18 

A1.2.18.  Identificarea periodică și evitarea 

punerii în valoare a arboilor în care se 

regăsesc cuiburi active, vizibile de păsări 

50 patrulare număr - 30.000 
LIFE, 

POIM 

Sp13 

0 carburant litri - 25.000 
LIFE, 

POIM 

Sp13 

1.2.19 
A1.2.19. Măsuri de prevenire a pășunatului 

în pădure 

50 patrulare număr - 30.000 
LIFE, 

POIM 

Sp13 

0 carburant litri - 25.000 
LIFE, 

POIM 

Sp13 

1.2.20 
A1.2.20. Restricționarea accesului cu 

mijloace motorizate în fondul forestier 

50 patrulare număr - 30.000 
LIFE, 

POIM 

Sp13 

0 carburant litri - 25.000 
LIFE, 

POIM 

Sp13 

1.2.21 

A1.2.21. Angrenarea proprietarilor de 

terenuri în sisteme de certificare a 

pădurilor  în vederea reducerii impactului 

asupra habitatelor forestiere 

20 activitate număr - 25.000 

LIFE, 

POIM 

Sp13 

1.2.22 
A1.2.22.  Acordarea de sprjin 

proprietarilor în vederea accesării 
20 activitate număr - 25.000 

LIFE, 

POIM 

Sp13 
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programului de silvomediu axa 1.5 derulat 

în cadrul Programului Național de 

Dezvoltare Rurală precum și a altor 

programe cu finanțare europeană 

 

A1.2.23. Evaluarea anuală a eventualelor 

pierderi economice ale proprietarilor de 

terenuri, pierderi generate de 

implementarea măsurilor de conservare 

20 activitate număr - 30.000 

LIFE, 

POIM 

Sp13 

Total obiectiv specific 2 725 n/a n/a n/a 1.205.000 n/a 

2 Obiectiv general T2. Inventarierea/evaluarea detaliată și monitoringul biodiversității 

2.3 Obiectiv specific OS3 Realizarea/actualizarea inventarelor (evaluarea detaliată) pentru speciile de interes conservativ 

2.3.1. 

A2.3.1. Continuarea identificării și cartării 

distribuției speciilor de interes 

comunitar/național 

0 studiu număr - 30.000 

LIFE, 

POIM Sp11 

2.3.2 

A2.3.2. Continuarea inventarierii, 

detalierea distribuției și realizarea studiului 

privind rolul de coridor ecologic respectiv 

circulația carnivorelor mari între Făgăraș-

Iezer Păpușa-Piatra Craiului-Leaota 

0 studiu număr - 50.000 

LIFE, 

POIM 

Sp11 

Total obiectiv specific 3 0 n/a n/a n/a 80.000 n/a 

2.4 Obiectiv specific OS4 Realizarea/actualizarea inventarelor (evaluarea detaliată) pentru habitatele de interes conservativ 
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2.4.1 
A2.4.1. Continuarea identificării și cartării 

habitatelor de interes comunitar/național 
0 studiu număr - 30.000 

LIFE, 

POIM 
Sp11 

Total obiectiv specific 4 0 n/a n/a n/a 30.000 n/a 

2.5. Obiectiv specific OS5 Realizarea monitorizării stării de conservare a speciilor de interes conservativ 

2.5.1 

A2.5.1. Actualizarea permanentă a 

informațiilor privind speciile de interes 

conservativ prin monitorizarea acestora 

50 
monitorizar

e 
număr - 30.000 

LIFE, 

POIM 
Sp12 

0 carburant litri - 25.000 
LIFE, 

POIM 

Sp12 

2.5.2 

A2.5.2. Evaluarea anuală a stării de 

conservare a  speciilor de interes 

conservativ 

15 activitate număr - 15.000 

LIFE, 

POIM 

Sp12 

Total obiectiv specific 5 65 n/a n/a n/a 70.000 n/a 

2.6 Obiectiv specific OS6 Realizarea monitorizării stării de conservare a habitatelor de interes conservativ 

2.6.1 A2.6.1. Actualizarea permanentă a 

informațiilor privind habitatele de interes 

conservativ prin monitorizarea acestora 

50 
monitorizar

e 
număr - 30.000 

LIFE, 

POIM 

Sp12 

0 carburant litri - 25.000 
LIFE, 

POIM 

Sp12 

2.6.2 A2.6.2. Evaluarea anuală a stării de 

conservare a habitatelor de interes 

conservativ 

15 activitate număr - 15.000 

LIFE, 

POIM 

Sp12 

Total obiectiv specific 6 65 n/a n/a n/a 70.000 n/a 
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3 Obiectiv general T3. Administrarea și managementul efectiv al ariei naturale protejate și asigurarea durabilității managementului 

3.7 Obiectiv specific OS7 Realizarea unor studii și documentații în vederea obținerii informațiilor necesare managementului eficient al 

ariei protejate 

3.7.1 A3.7.1. Realizarea unui studiu privind 

reconstrucția ecologică a galeriilor de anini 

(habitat 91E0*) 

0 studiu număr - 30.000 

LIFE, 

POIM Sp43 

3.7.2 A3.7.2. Efectuarea unor studii privind 

capacitatea de suport a pajiștilor 
0 studiu număr - 30.000 

LIFE, 

POIM 

Sp43 

3.7.3 A3.7.3. Realizarea unui studiu socio-

economic privind eventualele pierderi 

economice ale 

proprietarilor/administratorilor de terenuri 

în sit datorate implementării regimului de 

arie naturală protejată 

0 studiu număr - 40.000 

LIFE, 

POIM 

Sp43 

3.7.4 A3.7.4. Realizare unui studiu privind 

conectivitatea habitatelor acvatice pentru 

speciile de amfibieni 

0 studiu număr - 30.000 

LIFE, 

POIM 

Sp43 

3.7.5 A3.7.5. Realizarea unui studiu pentru 

reproducerea artificială, creșterea și 

repopularea zglăvocii (Cottus gobio) în 

aria protejată 

0 studiu număr - 40.000 

LIFE, 

POIM 

Sp43 
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3.7.6 A3.7.6. Realizarea unui studiu de 

monitorizare a evoluției naturale a 

arboretelor din habitatele de interes 

comunitar fără intervenții umane 

0 studiu număr - 40.000 

LIFE, 

POIM 

Sp43 

3.7.7 A3.7.7. Realizarea unui studiu asupra 

speciilor străine invazive de plante și 

recomandarea de  măsuri pentru oprirea 

invaziei 

0 studiu număr - 35.000 

LIFE, 

POIM 

Sp43 

Total obiectiv specific 7 0 n/a n/a n/a 245.000 n/a 

3.8 Obiectiv specific OS8 Asigurarea logisticii necesare pentru administrarea eficientă a ariei naturale protejate 

3.8.1 A3.8.1. Realizare/ 

echipare punct de lucru  administrator 
0 activitate număr 

- 
150.000 

LIFE, 

POIM 
Sp41 

3.8.2 A3.8.2. Asigurarea de echipament de teren 

adecvat și autovehicule pentru patrulare, 

implementare sistem informatic GIS 

0 

activitate număr - 

100.000 

LIFE, 

POIM  

3.8.3 A3.8.3. Realizarea, montarea și 

întreținerea panourilor indicatoare, 

panourilor de avertizare și a panourilor 

informative pentru evidențierea limitelor 

ariei naturale protejate 

0 

activitate număr - 

50.000 

LIFE, 

POIM 

Sp41 

3.8.4 A3.8.4. Asigurarea de echipament de birou 0 activitate număr - 50.000 LIFE, Sp41 
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adecvat: calculatoare, imprimanta, soft-uri 

licențiate 

POIM 

Total obiectiv specific 8 0 n/a n/a n/a 350.000 n/a 

3.9 Obiectiv specific OS9 Dezvoltarea capacității personalului implicat în administrarea/managementul ariei naturale protejate 

3.9.1 A3.9.1. Adaptarea organigramei 

administratorului la necesitățile de aplicare 

ale Planului de management 

20 

activitate număr - 

20.000 

LIFE, 

POIM Sp44 

3.9.2 A3.9.2. Evaluarea nevoilor de formare a 

personalului implicat în managementul 

sitului 

20 

activitate număr - 

20.000 

LIFE, 

POIM 

Sp44 

3.9.3 A3.9.3. Desfășurarea și participarea la 

cursuri de instruire, schimburi de 

experiență, conferințe 

20 
activitate număr - 

20.000 
LIFE, 

POIM 

Sp44 

0 
cursuri/con

ferințe 

număr - 
30.000 

LIFE, 

POIM 

Sp44 

Total obiectiv specific 9 60 n/a n/a n/a 90.000  

3.10 Obiectiv specific OS10. Asigurarea finanțării/bugetului necesar pentru implementarea planului de management 

3.10.1 A3.10.1. Identificare și accesare surse de 

finanțare 
20 

activitate număr - 
20.000 

LIFE, 

POIM 
Sp43 

Total obiectiv specific 10 20 n/a n/a n/a 20.000 n/a 

3.11 Obiectiv specific OS11 Urmărirea respectării regulamentului și a prevederilor planului de management 

3.11.1 A3.11.1. Realizarea unui plan de lucru 20 activitate număr - 20.000 LIFE, Sp43 
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anual cu bugetul necesar implementării POIM 

3.11.2 A3.11.2. Realizarea de patrule periodice pe 

teritoriul sitului 
100 patrulare număr - 60.000 

LIFE, 

POIM 
Sp13 

0 carburant litri - 40.000 
LIFE, 

POIM 
 

3.11.3 A3.11.3. Eliberarea de avize pentru 

planurile și proiectele care se realizează pe 

teritoriul sitului 

20 

activitate număr - 

20.000 

LIFE, 

POIM Sp13 

3.11.4 A3.11.4. Actualizarea permanentă a bazei 

de date, necesare managementului ariei 

protejate 

20 

activitate număr - 

20.000 

LIFE, 

POIM Sp44 

Total obiectiv specific 11 160 n/a n/a n/a 160.000 n/a 

3.12 Obiectiv specific OS12 Monitorizarea implementării planului de management 

3.12.1 A3.12.1. Monitorizarea implementării 

Planului de management 
20 

activitate număr - 
20.000 

LIFE, 

POIM 

Sp43 

3.12.2 A3.12.2. Evaluarea rezultatelor 

implementării Planului de management în 

al V-lea an și întocmirea noului plan 

20 

activitate număr - 

20.000 

LIFE, 

POIM 

Sp43 

Total obiectiv specific 12 40 n/a n/a n/a 40.000 n/a 

3.13 OS13 Realizarea raportărilor necesare către autorități 

3.13.1 A3.13.1. Elaborarea rapoartelor de 20 activitate număr - 20.000 LIFE, Sp43 
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activitate și financiare POIM 

3.12.2 A3.13.2. Trimiterea și completarea 

rapoartelor în funcție de solicitările 

autorităților 

20 

activitate număr - 

20.000 

LIFE, 

POIM 

Sp43 

Total obiectiv specific 13 40 n/a n/a n/a 40.000 n/a 

4 Obiectiv general T4. Comunicare, educație ecologică și conștientizarea publicului 

4.14 Obiectiv specific OS14 Elaborarea/actualizarea Strategiei și a Planului de acțiune privind conștientizarea publicului 

4.14.1 A4.14.1. Elaborarea Strategiei și a Planului 

de acțiune privind conștientizarea 

publicului din zona ariei protejate 

20 

activitate număr - 

20.000 

LIFE, 

POIM 

Sp43 

4.14.2 A4.14.2. Actualizarea Strategiei și a 

Planului de acțiune privind conștientizarea 

publicului din zona ariei protejate 

20 

activitate număr - 

20.000 

LIFE, 

POIM 

Sp43 

Total obiectiv specific 14 40 n/a n/a n/a 40.000 n/a 

4.15 Obiectiv specific OS15 Implementarea Strategiei și a Planului de acțiune privind conștientizarea publicului 

4.15.1 A4.15.1. Întâlniri cu comunitățile locale și 

alți factori de interes privind 

managementul sitului 

20 
activitate număr - 

20.000 
LIFE, 

POIM 
Sp31 

0 carburant litri - 15.000 
LIFE, 

POIM 
Sp32 

4.15.2 A4.15.2. Promovarea sitului în mijloacele 

de informare tipărite, online și rețelele de 
20 

activitate număr - 
20.000 

LIFE, 

POIM 

Sp32 
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socializare 

4.15.3 A4.15.3. Proiectarea și montarea 

panourilor informative și de avertizare 
20 

activitate număr - 
20.000 

LIFE, 

POIM 

Sp32 

4.15.4 A4.15.4. Crearea unui site-forum de 

discuții online pe domeniile de activitate 

din sit 

20 

activitate număr - 

20.000 

LIFE, 

POIM 

Sp32 

4.15.5 A4.15.5. Promovarea ariei protejate și a 

acțiunilor de management în mass - media 
20 

activitate număr - 
20.000 

LIFE, 

POIM 

Sp32 

4.15.6 A4.15.6. Identificarea principalelor 

tradiții, obiceiuri, meșteșuguri activități și 

produse tradiționale 

20 

activitate număr - 

20.000 

LIFE, 

POIM 

Sp32 

4.15.7 A4.15.7. Promovarea menținerii tradițiilor 

și aspectului tradițional al comunitățlor 

locale 

20 

activitate număr - 

20.000 

LIFE, 

POIM 

Sp32 

Total obiectiv specific 15 140 n/a n/a n/a 155.000  

4.16 Obiectiv specific OS16 Educația ecologică a tinerilor în concordanță cu obiectivele de conservare ale sitului 

4.16.1 A4.16.1. Elaborarea și diseminarea 

ghidului educativ în școlile localităților 

limitrofe ariei naturale protejate 

20 
activitate număr - 

20.000 
LIFE, 

POIM 
Sp33 

0 
tipărituri număr - 

60.000 
LIFE, 

POIM 

Sp33 

4.16.2 A4.16.2. Realizarea de prezentări tematice 20 activitate număr - 20.000 LIFE, Sp33 
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Notă: acestea sunt doar estimări ale necesarului de resurse umane și materiale de care adminstratorul/administratorul ariei naturale protejate are 

în școlile din localitățile limitrofe sitului POIM 

Total obiectiv specific 16 40 n/a n/a n/a 100.000 n/a 

5 Obiectiv general T5. Utilizarea durabilă a resurselor naturale 

5.17 Obiectiv specific OS17 Promovarea utilizării durabile a resurselor 

5.17.1 A5.17.1. Propunerea și finanțarea unui 

portofoliu de afaceri locale prietenoase față 

de natură 

20 

activitate număr - 

20.000 
LIFE, 

POIM 
Sp32 

Total obiectiv specific 17 20 n/a  n/a 20.000 n/a 

6 Obiectiv general T6. Turismul durabil (prin intermediul valorilor naturale și culturale) 

6.18 Obiectiv specific OS18 Elaborarea Strategiei de management a vizitatorilor 

6.18.1 A6.18.1. Elaborarea Strategiei de 

management a vizitatorilor 
20 

activitate număr - 
20.000 

LIFE, 

POIM 
Sp43 

6.18.2 A6.18.2. Actualizarea Strategiei de 

management a vizitatorilor 
20 

activitate număr - 
20.000 

LIFE, 

POIM 
Sp43 

Total obiectiv specific 18 40 n/a  n/a 40.000 n/a 

6.19 Obiectiv specific OS19 Implementarea Strategiei de management a vizitatorilor 

6.19.1 A6.19.1. Proiectarea și amenajarea 

infrastructurii minime de vizitare 
20 

activitate număr - 
20.000 

LIFE, 

POIM 
Sp43 

Total obiectiv specific 18 20 n/a  n/a 20.000 n/a 
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nevoie pentru îndeplinirea tuturor activităților enunțate mai sus. Valorile monetare calculate au luat in considerare salariul mediu lunar. 

 

Legendă: 

Sp - Subprogram, conf. Ghid de elaborare a Planurilor de management ale ariilor naturale protejate, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului,   

ministrul mediului nr 304/02.04.2018 – Subcapitol 12.26 

Sp11 - Inventariere și cartare 

Sp12 Monitorizare stării de conservare 

Sp13 - Pază, implementare reglementări și măsuri specifice de protective 

Sp16 - Reconstrucție ecologică 

Sp22 - Servicii, facilități de vizitare și promovarea turismului 

Sp31 - Traditii și comunități 

Sp32 - Conștientizare și comunicare 

Sp41 - Echipament și infrastructură de funcționare 

Sp43 - Documente strategice și de planificare 

Sp44 - Instruire personal 



694 
 
 

9. PLANUL DE MONITORIZARE A ACTIVITĂȚILOR 

 

9.1. Raportări periodice 

 

Tabel 170 Raportări periodice 

Nr Denumire 

Moment 

raportare Activități incluse în raportare 

An Trimestru 

1 
Raportare 

anul 1 
1 - 

A1.1.1, A1.1.2, A1.1.3, A1.1.4, A1.1.5, A1.1.6, A1.1.7, 

A1.1.8, A1.9, A1.10, A1.11, A1.12, A1.1.13, A1.1.14, A1.15, 

A1.1.16, A1.1.17, A1.1.18, A1.1.19, A1.1.20, A1.1.21, 

A1.1.22, A1.1.23, A1.1.24, A1.1.25, A1.1.26, A1.1.27, 

A1.1.28, A1.1.29, A1.1.30, A1.1.31, A1.1.32, A1.1.33, 

A1.1.34, A1.1.35, A1.1.36, A1.1.37, A1.1.38, A1.1.39, 

A1.1.40, A1.1.41, A1.2.1, A1.2.2, A1.2.3, A1.2.4, A1.2.5, 

A1.26, A1.2.7, A1.2.8, A1.2.9, A1.2.10, A1.2.11, A1.2.12, 

A1.2.13, A1.2.14, A1.2.15, A1.2.16, A1.2.17, A1.2.18, 

A1.2.19, A1.2.20, A1.2.21, A1.2.22, A1.2.23., A2.3.1, 

A2.3.2, A2.4.1, A2.5.1, A2.5.2, A2.6.1, A2.6.2, A3.7.1, 

A3.7.2, A3.7.3, A3.7.4, A3.7.5, A3.7.6, A3.7.7, A3.8.1, 

A3.8.2, A3.8.3, A3.8.4, A3.9.1, A3.9.2, A3.9.3, A3.10.1, 

A3.11.2, A3.11.3, A3.11.4, A3.12.1, A3.13.1, A3.13.2, 

A4.14.1, A4.14.2, A4.15.1, A4.15.2, A4.15.3, A4.15.4, 

A4.15.5, A4.15.6, A4.15.7, A4.16.1, A4.16.2, A5.17.1, 

A6.18.1, A6.18.2, A6.19.1, A6.19.2 

2 
Raportare 

anul 2 
2 - 

A1.1.1, A1.1.2, A1.1.3, A1.1.4, A1.1.5, A1.1.6, A1.1.7, 

A1.1.8, A1.9, A1.10, A1.11, A1.12, A1.1.13, A1.1.14, A1.15, 

A1.1.16, A1.1.17, A1.1.18, A1.1.19, A1.1.20, A1.1.21, 

A1.1.22, A1.1.23, A1.1.24, A1.1.25, A1.1.26, A1.1.27, 

A1.1.28, A1.1.29, A1.1.30, A1.1.31, A1.1.32, A1.1.33, 

A1.1.34, A1.1.35, A1.1.36, A1.1.37, A1.1.38, A1.1.39, 

A1.1.40, A1.1.41, A1.2.1, A1.2.2, A1.2.3, A1.2.4, A1.2.5, 
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Nr Denumire 

Moment 

raportare Activități incluse în raportare 

An Trimestru 

A1.2.6, A1.2.7, A1.2.8, A1.2.9, A1.2.10, A1.2.11, A1.2.12, 

A1.2.13, A1.2.14, A1.2.15, A1.2.16, A1.2.17, A1.2.18, 

A1.2.19, A1.2.20, A1.2.21, A1.2.22, A1.2.23., A2.3.1, 

A2.3.2, A2.4.1, A2.5.1, A2.5.2, A2.6.1, A2.6.2, A3.7.1, 

A3.7.2, A3.7.3, A3.7.4, A3.7.5, A3.7.6, A3.7.7, A3.8.1, 

A3.8.2, A3.8.3, A3.8.4, A3.9.1, A3.9.2, A3.9.3, A3.10.1, 

A3.11.2, A3.11.3, A3.11.4, A3.12.1, A3.13.1, A3.13.2, 

A4.14.1, A4.14.2, A4.15.1, A4.15.2, A4.15.3, A4.15.4, 

A4.15.5, A4.15.6, A4.15.7, A4.16.1, A4.16.2, A5.17.1, 

A6.18.1, A6.18.2, A6.19.1, A6.19.2 

3 
Raportare 

anul 3 
3 - 

A1.1.1, A1.1.2, A1.1.3, A1.1.4, A1.1.5, A1.1.6, A1.1.7, 

A1.1.8, A1.9, A1.10, A1.11, A1.12, A1.1.13, A1.1.14, A1.15, 

A1.1.16, A1.1.17, A1.1.18, A1.1.19, A1.1.20, A1.1.21, 

A1.1.22, A1.1.23, A1.1.24, A1.1.25, A1.1.26, A1.1.27, 

A1.1.28, A1.1.29, A1.1.30, A1.1.31, A1.1.32, A1.1.33, 

A1.1.34, A1.1.35, A1.1.36, A1.1.37, A1.1.38, A1.1.39, 

A1.1.40, A1.1.41, A1.2.1, A1.2.2, A1.2.3, A1.2.4, A1.2.5, 

A1.26, A1.2.7, A1.2.8, A1.2.9, A1.2.10, A1.2.11, A1.2.12, 

A1.2.13, A1.2.14, A1.2.15, A1.2.16, A1.2.17, A1.2.18, 

A1.2.19, A1.2.20, A1.2.21, A1.2.22, A1.2.23, A2.3.1, A2.3.2, 

A2.4.1, A2.5.1, A2.5.2, A2.6.1, A2.6.2, A3.7.1, A3.7.2, 

A3.7.3, A3.7.4, A3.7.5, A3.7.6, A3.7.7, A3.8.1, A3.8.2, 

A3.8.3, A3.8.4, A3.9.1, A3.9.2, A3.9.3, A3.10.1, A3.11.2, 

A3.11.3, A3.11.4, A3.12.1, A3.13.1, A3.13.2, A4.14.1, 

A4.14.2, A4.15.1, A4.15.2, A4.15.3, A4.15.4, A4.15.5, 

A4.15.6, A4.15.7, A4.16.1, A4.16.2, A5.17.1, A6.18.1, 

A6.18.2, A6.19.1, A6.19.2 

4 
Raportare 

anul 4 
4 - 

A1.1.1, A1.1.2, A1.1.3, A1.1.4, A1.1.5, A1.1.6, A1.1.7, 

A1.1.8, A1.9, A1.10, A1.11, A1.12, A1.1.13, A1.1.14, A1.15, 
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Nr Denumire 

Moment 

raportare Activități incluse în raportare 

An Trimestru 

A1.1.16, A1.1.17, A1.1.18, A1.1.19, A1.1.20, A1.1.21, 

A1.1.22, A1.1.23, A1.1.24, A1.1.25, A1.1.26, A1.1.27, 

A1.1.28, A1.1.29, A1.1.30, A1.1.31, A1.1.32, A1.1.33, 

A1.1.34, A1.1.35, A1.1.36, A1.1.37, A1.1.38, A1.1.39, 

A1.1.40, A1.1.41, A1.2.1, A1.2.2, A1.2.3, A1.2.4, A1.2.5, 

A1.26, A1.2.7, A1.2.8, A1.2.9, A1.2.10, A1.2.11, A1.2.12, 

A1.2.13, A1.2.14, A1.2.15, A1.2.16, A1.2.17, A1.2.18, 

A1.2.19, A1.2.20, A1.2.21, A1.2.22, A1.2.23, A2.3.1, A2.3.2, 

A2.4.1, A2.5.1, A2.5.2, A2.6.1, A2.6.2, A3.7.1, A3.7.2, 

A3.7.3, A3.7.4, A3.7.5, A3.7.6, A3.7.7, A3.8.1, A3.8.2, 

A3.8.3, A3.8.4, A3.9.1, A3.9.2, A3.9.3, A3.10.1, A3.11.2, 

A3.11.3, A3.11.4, A3.12.1, A3.13.1, A3.13.2, A4.14.1, 

A4.14.2, A4.15.1, A4.15.2, A4.15.3, A4.15.4, A4.15.5, 

A4.15.6, A4.15.7, A4.16.1, A4.16.2, A5.17.1, A6.18.1, 

A6.18.2, A6.19.1, A6.19.2 

5 
Raportare 

anul 5 
5 - 

A1.1.1, A1.1.2, A1.1.3, A1.1.4, A1.1.5, A1.1.6, A1.1.7, 

A1.1.8, A1.9, A1.10, A1.11, A1.12, A1.1.13, A1.1.14, A1.15, 

A1.1.16, A1.1.17, A1.1.18, A1.1.19, A1.1.20, A1.1.21, 

A1.1.22, A1.1.23, A1.1.24, A1.1.25, A1.1.26, A1.1.27, 

A1.1.28, A1.1.29, A1.1.30, A1.1.31, A1.1.32, A1.1.33, 

A1.1.34, A1.1.35, A1.1.36, A1.1.37, A1.1.38, A1.1.39, 

A1.1.40, A1.1.41, A1.2.1, A1.2.2, A1.2.3, A1.2.4, A1.2.5, 

A1.26, A1.2.7, A1.2.8, A1.2.9, A1.2.10, A1.2.11, A1.2.12, 

A1.2.13, A1.2.14, A1.2.15, A1.2.16, A1.2.17, A1.2.18, 

A1.2.19, A1.2.20, A1.2.21, A1.2.22, A1.2.23, A2.3.1, A2.3.2, 

A2.4.1, A2.5.1, A2.5.2, A2.6.1, A2.6.2, A3.7.1, A3.7.2, 

A3.7.3, A3.7.4, A3.7.5, A3.7.6, A3.7.7, A3.8.1, A3.8.2, 

A3.8.3, A3.8.4, A3.9.1, A3.9.2, A3.9.3, A3.10.1, A3.11.2, 

A3.11.3, A3.11.4, A3.12.1, A3.12.2, A3.13.1, A3.13.2, 
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Nr Denumire 

Moment 

raportare Activități incluse în raportare 

An Trimestru 

A4.14.1, A4.14.2, A4.15.1, A4.15.2, A4.15.3, A4.15.4, 

A4.15.5, A4.15.6, A4.15.7, A4.16.1, A4.16.2, A5.17.1, 

A6.18.1, A6.18.2, A6.19.1, A6.19.2 
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9.2. Urmărirea activităților planificate 

 

Tabel 171 Centralizare resurse consumate, procent îndeplinire și rezultate 

Nr Activitate 

Resurse 

Umane 

Resurse 

Materiale 

Resurse financiare 

estimate Procent 

îndeplinire 
Rezultate Observații 

Cheltuieli Cheltuieli 
Total – 

moneda 

Sursă 

fonduri 

1 Obiectiv general T1. Conservarea și managementul biodiversității (al speciilor și habitatelor de interes conservativ) 

1.1. 
Obiectiv specific OS1 Asigurarea conservării speciilor de interes pentru aria protejată, în sensul menținerii sau îmbunătățirii stării de 

conservare favorabile a acestora 

1.1.1. 

A1.1.1. Menținerea habitatelor acvatice 

folosite pentru reproducere de către speciile de 

amfibieni 

              

1.1.2. 

A1.1.2.  Limitarea traficului și a vitezei de 

deplasare a autovehiculelor pe drumurile din 

zone cu habitate favorabile speciilor de 

amfibieni  

       

1.1.3. 

A1.1.3.  Stoparea sau limitarea accesului 

speciilor de amfibieni pe carosabil (îngrădire, 

subtraversări și altele asemenea)    
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1.1.4. 
A1.1.4. Construcția/ reconstrucția habitatului 

acvatic din vecinătatea  drumurilor 
       

1.1.5. 
A1.1.5.  Decolmatarea parțială sau totală a 

habitatului acvatic 
       

1.1.6. 
A1.1.6.   Interzicerea desecării habitatelor 

acvatice  permanente 
       

1.1.7. 

A1.1.7.  Conservarea zonelor cu bălți și a 

zonelor umede din habitatele forestiere și 

evitarea desecărilor sau a lucrărilor mecanizate 

în aceste zone ce ar putea duce la distrugerea 

habitatelor acvatice 

       

1.1.8.   

A1.1.8.  Stoparea/limitarea curgerii apei de pe 

carosabil în habitatul acvatic (îngrădire, dig, 

prag și altele asemenea)  

       

1.1.9.   
A1.1.9.  Îndepărtarea și prevenirea depozitării 

deșeurilor 
       

1.1.10. 
A1.1.10. Menținerea și crearea habitatelor 

acvatice cu suprafețe și adâncimi ridicate 
       

1.1.11. 

A1.1.11. Amplasarea unor scări de pești 

funcționale la nivelul fiecărei captări sau prag 

și/sau înlăturarea pragurilor, acolo unde este 
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posibil 

1.1.12. 

A1.1.12. Menținerea unui debit de servitute 

adecvat de la microhidrocentrale, pe tot 

parcursul anului 

       

1.1.13. 

A1.1.13. Plantarea de arbori arbori (arin, 

salcie, paltin și altele asemenea)  lângă 

râuri/pârâuri pentru a asigura umbrirea albiei 

       

1.1.14. 
A1.1.14. Controlul exploatărilor forestiere în 

vederea protejării cursurilor de apă 
       

1.1.15 
A1.1.15. Controlul activităților de amenajare a 

albiilor 
       

1.1.16.   A1.1.16.  Controlul activității păstrăvăriilor        

1.1.17. 

A1.1.17. Controlul și interzicerea deversării 

apelor menajere/uzate și/sau industriale în 

râuri 

       

1.1.18. 

A1.1.18. Controlul și interzicerea conducerii 

mașinilor de teren, a ATV-urilor și a altor 

vehicule motorizate în albia  râurilor din sit 

       

1.1.19. 

A1.1.19. Controlul și interzicerea exploatării 

pietrișului și a pietrei din albia râurilor, 

decolmatarea și sau recalibrarea albiei 
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1.1.20. 

A1.1.20. Controlul și interzicerea construirii 

caselor de vacanță, sau a altor clădiri de-a 

lungul apelor curgătoare și în lunca inundabilă 

a râurilor/pârâurilor din sit 

       

1.1.21 

A1.1.21. Interzicerea realizării de obstacole in 

albia râurilor și a eliminării vegetației 

lemnoase riverane  

       

1.1.22 
A1.1.22. Interzicerea realizării de noi 

microhidrocentale în sit 
       

1.1.23 
A1.1.23.  Condiționarea realizării de noi 

păstrăvării în sit 
       

1.1.24 

A1.1.24. Reproducerea artificială, creșterea și 

repopularea zglăvocii (Cottus gobio) în apele 

sitului Natura 2000 Natura 2000 ROSCI0381 

Râul Târgului - Argeșel - Râușor 

       

1.1.25 

A1.1.25. Managementul adecvat al drumurilor 

forestiere existente astfel încât să nu afecteze 

habitatele ripariane 

       

1.1.26 

A1.1.26.  Controlul strict al activităților de 

igienizare a pădurilor în zonele unde a fost 

identificată Specia Carabus variolosus 
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1.1.27 

A1.1.27.  Evitarea construirii de diguri în 

extravilan în zona în care a fost identificată 

specia Carabus variolosus 

       

1.1.28 

A1.1.28. Pășunatul și tranzitul animalelor 

domestice vor fi interzise/reglementate strict în 

zonele limitrofe locației unde a fost identificată 

Specia Carabus variolosus 

       

1.1.29 

A1.1.29. Interzicerea colectării de larve de 

insecte și viermi din zona unde a fost 

identificată Specia Carabus variolosus 

       

1.1.30 

A1.1.30.  Aplicarea unui management forestier 

adecvat, astfel încât să se asigure conservarea 

habitatelor forestiere în zonele de lizieră, și 

ripariene favorabile speciei Carabus 

variolosus 

       

1.1.31 

A1.1.31. Aplicarea unui management forestier 

adecvat pentru a preveni necesitatea folosirii 

substanțelor biocide 

       

1.1.32 

A1.1.32. Menținera în păduri a trunchiurilor de 

arbori doborâți în zonele favorabile speciei 

Rosalia alpina 
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1.1.33 

A1.1.33.  Limitarea accesului animalelor 

domestice în zona unde a fost identificată 

specia Rosalia alpina 

       

1.1.34 

A1.1.34. Menținerea rolului de coridor 

ecologic al ariei  protejate și evitarea 

fragmentarii habitatelor prin realizarea unor 

zone de non-intervenție 

       

1.1.35 
A1.1.35. Reducerea cotelor de recoltă a 

speciilor de interes cinegetic  
       

1.1.36 

A1.1.36.  Inițierea unor măsuri privind 

reconversia monoculturilor de molid, plantate 

artificial, în păduri cu compoziție mixtă, cu 

specii care oferă fructificație, preferată de 

speciile pradă 

       

1.1.37 
A1.1.37.  Asigurarea de mijloace de protecție 

față de carnivorele mari, pentru fermieri 
              

1.1.38 

A1.1.38. Realizarea și implementarea unui 

plan de patrulare și intervenții pentru 

gestionarea confilctelor om-animale sălbatice 

              

1.1.39 
A1.1.39. Reglementarea pășunatului în 

vederea conservării speciilor de carnivore mari 
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1.1.40 

A1.1.40. Implementarea reglementărilor 

privind accesul public în vederea conservării 

speciilor de carnivore mari 

       

1.1.41 

A1.1.41. Implementarea și monitorizarea 

metodelor eficiente de depozitare și colectare a 

deșeurilor, pentru a nu permite atragerea faunei 

și generarea de conflicte 

       

Total obiectiv specific 1   n/a   n/a 

1.2 
Obiectiv specific OS2 Asigurarea conservării habitatelor de interes pentru aria protejată, în sensul menținerii sau îmbunătățirii stării de 

conservare favorabile a acestora 

1.2.1 
A1.2.1. Menținerea constantă a suprafețelor de 

pajiști și habitate dechise din sit 
       

1.2.2 

A1.2.2. Măsuri pentru menținerea/refacerea 

stării de conservare favorabile a habitatelor de 

pajiști și tufărișuri subalpine 

       

1.2.3 

A1.2.3. Limitarea pășunatului, evitarea 

suprapășunatului și a târlirii în anumite stațiuni 

din zona subalpină 

       

1.2.4 
A1.2.4. Curățirea puieților de molid și 

arbuștilor, îndepărtarea buruienilor invazive 
       

1.2.5 A1.2.5. Restricționarea circulației mijloacelor        
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motorizate în habitatele de pajiști și tufărișuri 

1.2.6 
A1.2.6. Interzicerea incendierii sau defrișării 

vegetației arbustive  
       

1.2.7 
A1.2.7. Interzicerea recoltării lujerilor de 

jneapăn în scopuri medicinale 
       

1.2.8. 

A1.2.8. Includerea prevederilor planului de 

management în amenajamentele silvice la 

lucrările de reamenajare a fondului forestier 

sau conform prevederilor OUG 75/2007 în 

cazul finanțării realizării noilor amenajamente 

silvice din bugetul autorității publice care 

răspunde de arii naturale protejate, din fonduri 

europene, internaționale sau private 

disponibile pentru aria naturală protejată 

       

1.2.9 
A1.2.9. Aplicarea corectă a amenajamentelor 

silvice și reglementărilor silvice în vigoare 
       

1.2.10 

A1.2.10. Predarea în pază a suprafețelor de 

fond forestier care nu au servicii de pază și 

asigurarea administrării fondului forestier 

       

1.2.11 
A1.2.11. Realizarea activităților de 

reconstrucție ecologică a habitatelor forestiere 
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afectate de tăieri neconforme aflate în stare de 

conservare nefavorabilă 

1.2.12 

A1.2.12. Planificarea și realizarea activităților 

de reconstrucție ecologică în habitatele de 

interes comunitar aflate în stare nefavorabilă 

de conservare datorată schimbării artificiale a 

compoziției pădurilor prin tăieri și plantații cu 

specii native neconforme tipului de habitat 

       

1.2.13 

A1.2.13. Realizarea de pepiniere cantonale și 

promovarea producerii de puieți forestieri 

specifici habitatelor 9110 și 91V0 ca parte a 

procesului de reconstrucție ecologică a acestor 

habitate  

       

1.2.14 

A1.2.14. Păstrarea de insule de păduri bătrâne 

peste 130-140 ani cu arbori bătrâni/seculari 

uniform răspândiți pe suprafața sitului precum 

și a unor suprafețe cu păduri naturale destinate 

cercetării științifice 

       

1.2.15 

A1.2.15.  Propunerea constituirii de arborete 

surse de material genetic local în păduri cu 

caracteristici corespunzătoare 
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1.2.16 
A1.2.16. Măsuri de prevenire și combatere a 

eroziunii 
       

1.2.17 

A1.2.17. Menținerea unui procent minim de 

arbori importanți pentru biodiversitate precum 

și a lemnului mort pe sol 

       

1.2.18 

A1.2.18.  Identificarea periodică și evitarea 

punerii în valoare a arboilor în care se regăsesc 

cuiburi active, vizibile de păsări 

       

1.2.19 
A1.2.19. Măsuri de prevenire a pășunatului în 

pădure 
       

1.2.20 
A1.2.20. Restricționarea accesului cu mijloace 

motorizate în fondul forestier 
       

1.2.21 

A1.2.21. Angrenarea proprietarilor de terenuri 

în sisteme de certificare a pădurilor  în vederea 

reducerii impactului asupra habitatelor 

forestiere 

       

1.2.22 

A1.2.22.  Acordarea de sprjin proprietarilor în 

vederea accesării programului de silvomediu 

axa 1.5 derulat în cadrul Programului Național 

de Dezvoltare Rurală precum și a altor 

programe cu finanțare europeană 
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1.2.23. 

A1.2.23. Evaluarea anuală a eventualelor 

pierderi economice ale proprietarilor de 

terenuri, pierderi generate de implementarea 

măsurilor de conservare  

       

Total obiectiv specific 2   n/a   n/a 

2 Obiectiv general T2. Inventarierea/evaluarea detaliată și monitoringul biodiversității 

2.3 Obiectiv specific OS3 Realizarea/actualizarea inventarelor (evaluarea detaliată) pentru speciile de interes conservativ 

2.3.1. 

A2.3.1. Continuarea identificării și cartării 

distribuției speciilor de interes 

comunitar/național 

       

2.3.2 

A2.3.2. Continuarea inventarierii, detalierea 

distribuției și realizarea studiului privind rolul 

de coridor ecologic respectiv circulația 

carnivorelor mari între Făgăraș-Iezer Păpușa-

Piatra Craiului-Leaota 

       

Total obiectiv specific 3   n/a   n/a 

2.4 Obiectiv specific OS4 Realizarea/actualizarea inventarelor (evaluarea detaliată) pentru habitatele de interes conservativ 

2.4.1 
A2.4.1. Continuarea identificării și cartării 

habitatelor de interes comunitar/național  
       

Total obiectiv specific 4   n/a   n/a 

2.5. Obiectiv specific OS5 Realizarea monitorizării stării de conservare a speciilor de interes conservativ 
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2.5.1 

A2.5.1. Actualizarea permanentă a 

informațiilor privind speciile de interes 

conservativ prin monitorizarea acestora 

       

2.5.2 
A2.5.2. Evaluarea anuală a stării de conservare 

a  speciilor de interes conservativ  
       

Total obiectiv specific 5   n/a   n/a 

2.6 Obiectiv specific OS6 Realizarea monitorizării stării de conservare a habitatelor de interes conservativ 

2.6.1 A2.6.1. Actualizarea permanentă a 

informațiilor privind habitatele de interes 

conservativ prin monitorizarea acestora 

       

2.6.2 A2.6.2. Evaluarea anuală a stării de conservare 

a habitatelor de interes conservativ  
       

Total obiectiv specific 6   n/a   n/a 

3 Obiectiv general T3. Administrarea și managementul efectiv al ariei naturale protejate și asigurarea durabilității managementului 

3.7 Obiectiv specific OS7 Realizarea unor studii și documentații în vederea obținerii informațiilor necesare managementului eficient al ariei 

protejate 

3.7.1 A3.7.1. Realizarea unui studiu privind 

reconstrucția ecologică a galeriilor de anini 

(habitat 91E0*) 

       

3.7.2 A3.7.2. Efectuarea unor studii privind 

capacitatea de suport a pajiștilor 
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3.7.3 A3.7.3. Realizarea unui studiu socio-economic 

privind eventualele pierderi economice ale 

proprietarilor/administratorilor de terenuri în 

sit datorate implementării regimului de arie 

naturală protejată 

       

3.7.4 A3.7.4. Realizare unui studiu privind 

conectivitatea habitatelor acvatice pentru 

speciile de amfibieni 

       

3.7.5 A3.7.5. Realizarea unui studiu pentru 

reproducerea artificială, creșterea și 

repopularea zglăvocii (Cottus gobio) în aria 

protejată 

       

3.7.6 A3.7.6. Realizarea unui studiu de monitorizare 

a evoluției naturale a arboretelor din habitatele 

de interes comunitar fără intervenții umane 

       

3.7.7 A3.7.7. Realizarea unui studiu asupra speciilor 

străine invazive de plante și recomandarea de  

măsuri pentru oprirea invaziei 

       

Total obiectiv specific 7   n/a   n/a 

3.8 Obiectiv specific OS8 Asigurarea logisticii necesare pentru administrarea eficientă a ariei naturale protejate 

3.8.1 A3.8.1. Realizare/        
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echipare punct de lucru  administrator 

3.8.2 A3.8.2. Asigurarea de echipament de teren 

adecvat și autovehicule pentru patrulare, 

implementare sistem informatic GIS 

       

3.8.3 A3.8.3. Realizarea, montarea și întreținerea 

panourilor indicatoare, panourilor de 

avertizare și a panourilor informative pentru 

evidențierea limitelor ariei naturale protejate 

       

3.8.4 A3.8.4. Asigurarea de echipament de birou 

adecvat: calculatoare, imprimanta, soft-uri 

licențiate 

       

Total obiectiv specific 8   n/a   n/a 

3.9 Obiectiv specific OS9 Dezvoltarea capacității personalului implicat în administrarea/managementul ariei naturale protejate 

3.9.1 A3.9.1. Adaptarea organigramei 

administratorului la necesitățile de aplicare ale 

Planului de management 

       

3.9.2 A3.9.2. Evaluarea nevoilor de formare a 

personalului implicat în managementul sitului 
       

3.9.3 A3.9.3. Desfășurarea și participarea la cursuri 

de instruire, schimburi de experiență, 

conferințe 
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Total obiectiv specific 9   n/a   n/a 

3.10 Obiectiv specific OS10. Asigurarea finanțării/bugetului necesar pentru implementarea planului de management 

3.10.1 A3.10.1. Identificare și accesare surse de 

finanțare 
              

Total obiectiv specific 10   n/a   n/a 

3.11 Obiectiv specific OS11 Urmărirea respectării regulamentului și a prevederilor planului de management 

3.11.1 A3.11.1. Realizarea unui plan de lucru anual 

cu bugetul necesar implementării 
       

3.11.2 A3.11.2. Realizarea de patrule periodice pe 

teritoriul sitului 
       

3.11.3 A3.11.3. Eliberarea de avize pentru planurile și 

proiectele care se realizează pe teritoriul sitului  
       

3.11.4 A3.11.4. Actualizarea permanentă a bazei de 

date, necesare managementului ariei protejate 
       

Total obiectiv specific 11   n/a   n/a 

3.12 Obiectiv specific OS12 Monitorizarea implementării planului de management 

3.12.1 A3.12.1. Monitorizarea implementării 

Planului de management 
       

3.12.2 A3.12.2. Evaluarea rezultatelor implementării 

Planului de management în al V-lea an și 

întocmirea noului plan 
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Total obiectiv specific 12   n/a   n/a 

3.13 OS13 Realizarea raportărilor necesare către autorități 

3.13.1 A3.13.1. Elaborarea rapoartelor de activitate și 

financiare 
       

3.12.2 A3.13.2. Trimiterea și completarea rapoartelor 

în funcție de solicitările autorităților 
       

Total obiectiv specific 13   n/a   n/a 

4 Obiectiv general T4. Comunicare, educație ecologică și conștientizarea publicului 

4.14 Obiectiv specific OS14 Elaborarea/actualizarea Strategiei și a Planului de acțiune privind conștientizarea publicului 

4.14.1 A4.14.1. Elaborarea Strategiei și a Planului de 

acțiune privind conștientizarea publicului din 

zona ariei protejate 

       

4.14.2 A4.14.2. Actualizarea Strategiei și a Planului 

de acțiune privind conștientizarea publicului 

din zona ariei protejate 

       

Total obiectiv specific 14   n/a   n/a 

4.15 Obiectiv specific OS15 Implementarea Strategiei și a Planului de acțiune privind conștientizarea publicului 

4.15.1 A4.15.1. Întâlniri cu comunitățile locale și alți 

factori de interes privind managementul sitului 
       

4.15.2 A4.15.2. Promovarea sitului în mijloacele de 

informare tipărite, online și rețelele de 
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socializare 

4.15.3 A4.15.3. Proiectarea și montarea panourilor 

informative și de avertizare 
       

4.15.4 A4.15.4. Crearea unui site-forum de discuții 

online pe domeniile de activitate din sit 
       

4.15.5 A4.15.5. Promovarea ariei protejate și a 

acțiunilor de management în mass - media 
       

4.15.6 A4.15.6. Identificarea principalelor tradiții, 

obiceiuri, meșteșuguri activități și produse 

tradiționale 

       

4.15.7 A4.15.7. Promovarea menținerii tradițiilor și 

aspectului tradițional al comunitățlor locale 
       

Total obiectiv specific 15   n/a   n/a 

4.16 Obiectiv specific OS16 Educația ecologică a tinerilor în concordanță cu obiectivele de conservare ale sitului 

4.16.1 A4.16.1. Elaborarea și diseminarea ghidului 

educativ în școlile localităților limitrofe ariei 

naturale protejate  

       

4.16.2 A4.16.2. Realizarea de prezentări tematice în 

școlile din localitățile limitrofe sitului 
       

Total obiectiv specific 16   n/a   n/a 

5 Obiectiv general T5. Utilizarea durabilă a resurselor naturale 
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5.17 Obiectiv specific OS17 Promovarea utilizării durabile a resurselor 

5.17.1 A5.17.1. Propunerea și finanțarea unui 

portofoliu de afaceri locale prietenoase față de 

natură 

       

Total obiectiv specific 17   n/a   n/a 

6 Obiectiv general T6. Turismul durabil (prin intermediul valorilor naturale și culturale) 

6.18   Obiectiv specific OS18 Elaborarea Strategiei de management a vizitatorilor 

6.18.1 A6.18.1. Elaborarea Strategiei de management 

a vizitatorilor  
       

6.18.2 A6.18.2. Actualizarea Strategiei de 

management a vizitatorilor  
       

Total obiectiv specific 18   n/a   n/a 

6.19 Obiectiv specific OS19 Implementarea Strategiei de management a vizitatorilor 

6.19.1 A6.19.1. Proiectarea și amenajarea 

infrastructurii minime de vizitare 
       

Total    n/a   n/a 
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9.3. Indicarea activității realizate 

 

Această indicare da o informație despre trimestrele în care s-a realizat respectiva activitate, 

din totalul celor pe care se întinde activitate, de exemplu primele trei trimestre din cele patru pe care 

se întinde activitatea. 

  

Tabel 172 Indicare/marcare activități planificate 

Activitate 

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 

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 

A1.1.1. Menținerea 

habitatelor acvatice 

folosite pentru 

reproducere de către 

speciile de amfibieni 

                    

A1.1.2.  Limitarea 

traficului și a vitezei de 

deplasare a 

autovehiculelor pe 

drumurile din zone cu 

habitate favorabile 

speciilor de amfibieni  

                    

A1.1.3.  Stoparea sau 

limitarea accesului 

speciilor de amfibieni pe 

carosabil (îngrădire, 

subtraversări și altele 

asemenea)    

                    

A1.1.4. Construcția/ 

reconstrucția habitatului 
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acvatic din vecinătatea  

drumurilor 

A1.1.5.  Decolmatarea 

parțială sau totală a 

habitatului acvatic 

                    

A1.1.6.   Interzicerea 

desecării habitatelor 

acvatice  permanente 

                    

A1.1.7.  Conservarea 

zonelor cu bălți și a 

zonelor umede din 

habitatele forestiere și 

evitarea desecărilor sau a 

lucrărilor mecanizate în 

aceste zone ce ar putea 

duce la distrugerea 

habitatelor acvatice 

                    

A1.1.8.  

Stoparea/limitarea 

curgerii apei de pe 

carosabil în habitatul 

acvatic (îngrădire, dig, 

prag și altele asemenea)  

                    

A1.1.9.  Îndepărtarea și 

prevenirea depozitării 

deșeurilor 

                    

A1.1.10. Menținerea și 

crearea habitatelor 

acvatice cu suprafețe și 

adâncimi ridicate 

                    

A1.1.11. Amplasarea 

unor scări de pești 
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funcționale la nivelul 

fiecărei captări sau prag 

și/sau înlăturarea 

pragurilor, acolo unde 

este posibil 

A1.1.12. Menținerea unui 

debit de servitute adecvat 

de la microhidrocentrale, 

pe tot parcursul anului 

                    

A1.1.13. Plantarea de 

arbori arbori (arin, salcie, 

paltin și altele asemenea)  

lângă râuri/pârâuri pentru 

a asigura umbrirea albiei 

                    

A1.1.14. Controlul 

exploatărilor forestiere în 

vederea protejării 

cursurilor de apă 

                    

A1.1.15. Controlul 

activităților de amenajare 

a albiilor 

                    

A1.1.16.  Controlul 

activității păstrăvăriilor 
                    

A1.1.17. Controlul și 

interzicerea deversării 

apelor menajere/uzate 

și/sau industriale în râuri 

                    

A1.1.18. Controlul și 

interzicerea conducerii 

mașinilor de teren, a 

ATV-urilor și a altor 

vehicule motorizate în 
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albia  râurilor din sit 

A1.1.19. Controlul și 

interzicerea exploatării 

pietrișului și a pietrei din 

albia râurilor, 

decolmatarea și sau 

recalibrarea albiei 

                    

A1.1.20. Controlul și 

interzicerea construirii 

caselor de vacanță, sau a 

altor clădiri de-a lungul 

apelor curgătoare și în 

lunca inundabilă a 

râurilor/pârâurilor din sit 

                    

A1.1.21. Interzicerea 

realizării de obstacole in 

albia râurilor și a 

eliminării vegetației 

lemnoase riverane  

                    

A1.1.22. Interzicerea 

realizării de noi 

microhidrocentale în sit 

                    

A1.1.23.  Condiționarea 

realizării de noi 

păstrăvării în sit 

                    

A1.1.24. Reproducerea 

artificială, creșterea și 

repopularea zglăvocii 

(Cottus gobio) în apele 

sitului Natura 2000 

Natura 2000 ROSCI0381 

Râul Târgului - Argeșel - 
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Râușor 

A1.1.25. Managementul 

adecvat al drumurilor 

forestiere existente astfel 

încât să nu afecteze 

habitatele ripariane 

                    

A1.1.26.  Controlul strict 

al activităților de 

igienizare a pădurilor în 

zonele unde a fost 

identificată Specia 

Carabus variolosus 

                    

A1.1.27.  Evitarea 

construirii de diguri în 

extravilan în zona în care 

a fost identificată specia 

Carabus variolosus 

                    

A1.1.28. Pășunatul și 

tranzitul animalelor 

domestice vor fi 

interzise/reglementate 

strict în zonele limitrofe 

locației unde a fost 

identificată Specia 

Carabus variolosus 

                    

A1.1.29. Interzicerea 

colectării de larve de 

insecte și viermi din zona 

unde a fost identificată 

Specia Carabus 

variolosus 

                    

A1.1.30.  Aplicarea unui                     



721 
 
 

management forestier 

adecvat, astfel încât să se 

asigure conservarea 

habitatelor forestiere în 

zonele de lizieră, și 

ripariene favorabile 

speciei Carabus 

variolosus 

A1.1.31. Aplicarea unui 

management forestier 

adecvat pentru a preveni 

necesitatea folosirii 

substanțelor biocide 

                    

A1.1.32. Menținera în 

păduri a trunchiurilor de 

arbori doborâți în zonele 

favorabile speciei Rosalia 

alpina 

                    

A1.1.33.  Limitarea 

accesului animalelor 

domestice în zona unde a 

fost identificată specia 

Rosalia alpina 

                    

A1.1.34. Menținerea 

rolului de coridor 

ecologic al ariei  protejate 

și evitarea fragmentarii 

habitatelor prin realizarea 

unor zone de non-

intervenție 

                    

A1.1.35. Reducerea 

cotelor de recoltă a 
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speciilor de interes 

cinegetic  

A1.1.36.  Inițierea unor 

măsuri privind 

reconversia 

monoculturilor de molid, 

plantate artificial, în 

păduri cu compoziție 

mixtă, cu specii care oferă 

fructificație, preferată de 

speciile pradă 

                    

A1.1.37.  Asigurarea de 

mijloace de protecție față 

de carnivorele mari, 

pentru fermieri 

                    

A1.1.38. Realizarea și 

implementarea unui plan 

de patrulare și intervenții 

pentru gestionarea 

confilctelor om-animale 

sălbatice 

                    

A1.1.39. Reglementarea 

pășunatului în vederea 

conservării speciilor de 

carnivore mari 

                    

A1.1.40. Implementarea 

reglementărilor privind 

accesul public în vederea 

conservării speciilor de 

carnivore mari 

                    

A1.1.41. Implementarea 

și monitorizarea 
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metodelor eficiente de 

depozitare și colectare a 

deșeurilor, pentru a nu 

permite atragerea faunei 

și generarea de conflicte 

A1.2.1. Menținerea 

constantă a suprafețelor 

de pajiști și habitate 

dechise din sit 

                    

A1.2.2. Măsuri pentru 

menținerea/refacerea 

stării de conservare 

favorabile a habitatelor de 

pajiști și tufărișuri 

subalpine 

                    

A1.2.3. Limitarea 

pășunatului, evitarea 

suprapășunatului și a 

târlirii în anumite stațiuni 

din zona subalpină 

                    

A1.2.4. Curățirea 

puieților de molid și 

arbuștilor, îndepărtarea 

buruienilor invazive 

                    

A1.2.5. Restricționarea 

circulației mijloacelor 

motorizate în habitatele 

de pajiști și tufărișuri 

                    

A1.2.6. Interzicerea 

incendierii sau defrișării 

vegetației arbustive  

                    

A1.2.7. Interzicerea                     
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recoltării lujerilor de 

jneapăn în scopuri 

medicinale 

A1.2.8. Includerea 

prevederilor planului de 

management în 

amenajamentele silvice la 

lucrările de reamenajare a 

fondului forestier sau 

conform prevederilor 

OUG 75/2007 în cazul 

finanțării realizării noilor 

amenajamente silvice din 

bugetul autorității publice 

care răspunde de arii 

naturale protejate, din 

fonduri europene, 

internaționale sau private 

disponibile pentru aria 

naturală protejată 

                    

A1.2.9. Aplicarea corectă 

a amenajamentelor silvice 

și reglementărilor silvice 

în vigoare 

                    

A1.2.10. Predarea în pază 

a suprafețelor de fond 

forestier care nu au 

servicii de pază și 

asigurarea administrării 

fondului forestier 

                    

A1.2.11. Realizarea 

activităților de 
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reconstrucție ecologică a 

habitatelor forestiere 

afectate de tăieri 

neconforme aflate în stare 

de conservare 

nefavorabilă 

A1.2.12. Planificarea și 

realizarea activităților de 

reconstrucție ecologică în 

habitatele de interes 

comunitar aflate în stare 

nefavorabilă de 

conservare datorată 

schimbării artificiale a 

compoziției pădurilor 

prin tăieri și plantații cu 

specii native neconforme 

tipului de habitat 

                    

A1.2.13. Realizarea de 

pepiniere cantonale și 

promovarea producerii de 

puieți forestieri specifici 

habitatelor 9110 și 91V0 

ca parte a procesului de 

reconstrucție ecologică a 

acestor habitate  

                    

A1.2.14. Păstrarea de 

insule de păduri bătrâne 

peste 130-140 ani cu 

arbori bătrâni/seculari 

uniform răspândiți pe 

suprafața sitului precum 
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și a unor suprafețe cu 

păduri naturale destinate 

cercetării științifice 

A1.2.15.  Propunerea 

constituirii de arborete 

surse de material genetic 

local în păduri cu 

caracteristici 

corespunzătoare 

                    

A1.2.16. Măsuri de 

prevenire și combatere a 

eroziunii 

                    

A1.2.17. Menținerea unui 

procent minim de arbori 

importanți pentru 

biodiversitate precum și a 

lemnului mort pe sol 

                    

A1.2.18.  Identificarea 

periodică și evitarea 

punerii în valoare a 

arboilor în care se 

regăsesc cuiburi active, 

vizibile de păsări 

                    

A1.2.19. Măsuri de 

prevenire a pășunatului în 

pădure 

                    

A1.2.20. Restricționarea 

accesului cu mijloace 

motorizate în fondul 

forestier 

                    

A1.2.21. Angrenarea 

proprietarilor de terenuri 
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în sisteme de certificare a 

pădurilor  în vederea 

reducerii impactului 

asupra habitatelor 

forestiere 

A1.2.22.  Acordarea de 

sprjin proprietarilor în 

vederea accesării 

programului de 

silvomediu axa 1.5 

derulat în cadrul 

Programului Național de 

Dezvoltare Rurală 

precum și a altor 

programe cu finanțare 

europeană 

                    

A1.2.23. Evaluarea 

anuală a eventualelor 

pierderi economice ale 

proprietarilor de terenuri, 

pierderi generate de 

implementarea măsurilor 

de conservare  

                    

A2.3.1. Continuarea 

identificării și cartării 

distribuției speciilor de 

interes 

comunitar/național 

                    

A2.3.2. Continuarea 

inventarierii, detalierea 

distribuției și realizarea 

studiului privind rolul de 
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coridor ecologic respectiv 

circulația carnivorelor 

mari între Făgăraș-Iezer 

Păpușa-Piatra Craiului-

Leaota 

A2.4.1. Continuarea 

identificării și cartării 

habitatelor de interes 

comunitar/național  

                    

A2.5.1. Actualizarea 

permanentă a 

informațiilor privind 

speciile de interes 

conservativ prin 

monitorizarea acestora 

                    

A2.5.2. Evaluarea anuală 

a stării de conservare a  

speciilor de interes 

conservativ  

                    

A2.6.1. Actualizarea 

permanentă a 

informațiilor privind 

habitatele de interes 

conservativ prin 

monitorizarea acestora 

                    

A2.6.2. Evaluarea anuală 

a stării de conservare a 

habitatelor de interes 

conservativ  

                    

A3.7.1. Realizarea unui 

studiu privind 

reconstrucția ecologică a 

                    



729 
 
 

galeriilor de anini (habitat 

91E0*) 

A3.7.2. Efectuarea unor 

studii privind capacitatea 

de suport a pajiștilor 

                    

A3.7.3. Realizarea unui 

studiu socio-economic 

privind eventualele 

pierderi economice ale 

proprietarilor/administrat

orilor de terenuri în sit 

datorate implementării 

regimului de arie naturală 

protejată 

                    

A3.7.4. Realizare unui 

studiu privind 

conectivitatea habitatelor 

acvatice pentru speciile 

de amfibieni 

                    

A3.7.5. Realizarea unui 

studiu pentru 

reproducerea artificială, 

creșterea și repopularea 

zglăvocii (Cottus gobio) 

în aria protejată 

                    

A3.7.6. Realizarea unui 

studiu de monitorizare a 

evoluției naturale a 

arboretelor din habitatele 

de interes comunitar fără 

intervenții umane 

                    

A3.7.7. Realizarea unui                     
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studiu asupra speciilor 

străine invazive de plante 

și recomandarea de  

măsuri pentru oprirea 

invaziei 

A3.8.1. Realizare/ 

echipare punct de lucru  

administrator 

                    

A3.8.2. Asigurarea de 

echipament de teren 

adecvat și autovehicule 

pentru patrulare, 

implementare sistem 

informatic GIS 

                    

A3.8.3. Realizarea, 

montarea și întreținerea 

panourilor indicatoare, 

panourilor de avertizare și 

a panourilor informative 

pentru evidențierea 

limitelor ariei naturale 

protejate 

                    

A3.8.4. Asigurarea de 

echipament de birou 

adecvat: calculatoare, 

imprimanta, soft-uri 

licențiate 

                    

A3.9.1. Adaptarea 

organigramei 

administratorului la 

necesitățile de aplicare 

ale Planului de 
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management 

A3.9.2. Evaluarea 

nevoilor de formare a 

personalului implicat în 

managementul sitului 

                    

A3.9.3. Desfășurarea și 

participarea la cursuri de 

instruire, schimburi de 

experiență, conferințe 

                    

A3.10.1. Identificare și 

accesare surse de 

finanțare 

                    

A3.11.1. Realizarea unui 

plan de lucru anual cu 

bugetul necesar 

implementării 

                    

A3.11.2. Realizarea de 

patrule periodice pe 

teritoriul sitului 

                    

A3.11.3. Eliberarea de 

avize pentru planurile și 

proiectele care se 

realizează pe teritoriul 

sitului  

                    

A3.11.4. Actualizarea 

permanentă a bazei de 

date, necesare 

managementului ariei 

protejate 

                    

A3.12.1. Monitorizarea 

implementării Planului de 

management 
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A3.12.2. Evaluarea 

rezultatelor 

implementării Planului de 

management în al V-lea 

an și întocmirea noului 

plan 

                    

A3.13.1. Elaborarea 

rapoartelor de activitate și 

financiare 

                    

A3.13.2. Trimiterea și 

completarea rapoartelor 

în funcție de solicitările 

autorităților 

                    

A4.14.1. Elaborarea 

Strategiei și a Planului de 

acțiune privind 

conștientizarea publicului 

din zona ariei protejate 

                    

A4.14.2. Actualizarea 

Strategiei și a Planului de 

acțiune privind 

conștientizarea publicului 

din zona ariei protejate 

                    

A4.15.1. Întâlniri cu 

comunitățile locale și alți 

factori de interes privind 

managementul sitului 

                    

A4.15.2. Promovarea 

sitului în mijloacele de 

informare tipărite, online 

și rețelele de socializare 

                    

A4.15.3. Proiectarea și                     
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montarea panourilor 

informative și de 

avertizare 

A4.15.4. Crearea unui 

site-forum de discuții 

online pe domeniile de 

activitate din sit 

                    

A4.15.5. Promovarea 

ariei protejate și a 

acțiunilor de management 

în mass - media 

                    

A4.15.6. Identificarea 

principalelor tradiții, 

obiceiuri, meșteșuguri 

activități și produse 

tradiționale 

                    

A4.15.7. Promovarea 

menținerii tradițiilor și 

aspectului tradițional al 

comunitățlor locale 

                    

A4.16.1. Elaborarea și 

diseminarea ghidului 

educativ în școlile 

localităților limitrofe ariei 

naturale protejate  

                    

A4.16.2. Realizarea de 

prezentări tematice în 

școlile din localitățile 

limitrofe sitului 

                    

A5.17.1. Propunerea și 

finanțarea unui portofoliu 

de afaceri locale 
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prietenoase față de natură 

A6.18.1. Elaborarea 

Strategiei de management 

a vizitatorilor  

                    

A6.18.2. Actualizarea 

Strategiei de management 

a vizitatorilor  

                    

A6.19.1. Proiectarea și 

amenajarea infrastructurii 

minime de vizitare 

                    

Total                      
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11. ANEXE LA PLANUL DE MANAGEMENT 
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Anexa nr. 1. Regulamentul ariei naturale protejate 

 

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE 

 

Art. 1  

Situl de importanță comunitară ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor, s-a instituit 

prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 2387 din 29 septembrie2011, pentru modificarea 

Ordinului ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1964 din 13 decembrie 2007 privind 

instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte 

integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000. 

Art. 2  

Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 

florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011 cu modificările 

și completările ulterioare. 

Art. 3  

Regulamentul ariei naturale protejate este documentul pe baza căruia se vor reglementa 

activitățile de orice natură din interiorul sitului ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor în 

scopul conservării patrimoniului natural de interes comunitar și a valorilor tradiționale. 

Art. 4  

Respectarea prevederilor prezentului regulament este obligatorie pentru toate persoanele 

fizice și juridice care dețin sau administrează terenuri sau alte bunuri pe suprafața ariei naturale 

protejate. 

Art. 5  

Administrarea sitului de importanță comunitară ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - 

Râușor, este în responsabilitatea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate (ANANP).  

 

CAPITOLUL II. LIMITELE SITULUI ROSCI0381 RÂUL TÂRGULUI - ARGEȘEL - 

RÂUȘOR 

 

Art. 6  

Limitele sitului Natura 2000 ROSCI0381 sunt după cum urmează: 
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Limita nordică 

În nord situl se învecinează cu situl ROSCI0122 Munții Făgăraș, trecând de la Vest la Est 

prin următoarele puncte: Vf. Obârșia - 2314 m, Vf. Iezerul Mic - 2409 m, Vf. Cățunu - 2319 m, Vf. 

Târâțoasa - 2172 m, Vf. Văcarea - 2068 m, culmea Văcarea. La limita dintre golul alpin și pădure 

trece prin borna silvica 38, continuă pentru 600 m pe limita dintre parcelele silvice 20 și 21, trece 

prin parcela 20 și coboară pe versant până la confluența pâraielor Bătrâna și Cuca (borna silvica 166). 

De la confluență limita urcă în direcția Nord-Vest intre parcelele silvice 97 și 98 către vârful 

Găinațul Mare - 1826 m (trecând prin bornele silvice 164, 168, 169 162, 161 - UP V Lerești), de 

unde coboară prin parcela 73 în valea Argeșelului, în apropierea obârșiei acestuia, și urcă în Muntele 

Găinațul Mic, până în culmea ce desparte bazinele râurilor Argeșel și Râușor. 

Limita merge pe culmea ce separă valea Argeșel de valea Râușor către Nord, pentru 

aproximativ 1km, apoi coboară printre parcelele silvice 88 și 87 - UP II Râușor (Rucăr) până la borna 

181 din valea Râușorului, urcă printre parcelele silvice 94 și 95 până la borna 192, de unde cotește 

către Nord-Vest și urcă pe Plaiul Boteanu pentru 600 m, de unde coboară către Est în șaua Steghia, 

trecând printre parcelele 79 și 44 (bornele 102,103 și 168) și urcă în Vf. Plaghia - 1586 m (borna 

154).  

Din vârf cotește către Nord pe limita dintre parcelele silvice 73 și 78 (borna 161), 74 și 77 

(bornele 166, 162), 75 și 76 (bornele 164 și 389) și 75 și 192, ajungând la confluența pâraielor Cascoe 

și Puturosu (borna 160). În continuare limita urmărește firul pârâului Cascoe până la confluența cu 

râul Dâmbovița (borna 201), pe care îl urmărește către Nord până la confluența râului Dâmbovița cu 

pârâul Tămaș, de unde cotește către Est și urmează pârâul Tămaș până la borna 217. Din acest punct 

urcă pe pârâul care separă parcelele silvice 106 și 108 până la borna 219, de unde străbate parcela 

107 pe linia de cea mai mare pantă până în muchia Tămașului la 250 m Nord de Curmătura Foii. 

Aici se termină limita comună cu situl Munții Făgăraș și se învecinează cu situl Piatra Craiului 

(ROSCI0194). 

Limita estică 

În continuare limita urmărește muchia Tămașului către Sud-Est până în Vf. Tămășel - 1656 

m (trece prin bornele 220, 221 și 224), apoi cotește către vest pe Piscul Tămășelului (străbate bornele 

247, 227, 229, 231, 234, 243, 240 și 242) până la confluența pârâului Valea Dragoslovenilor cu râul 

Dâmbovița (borna 269). 

Limita continuă pe râul Dâmbovița către Sud, străbătând satul Sătic din comuna Rucăr, până 

la barajul Sătic, acolo unde se termină și limita comună cu situl Piatra Craiului.  

Limita sudică 
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De la baraj limita urcă pe pârâul Valea Tulpinilor către Sud-Est și iese în golul muntelui 

Drăganu, pe care îl străbate de la Est la Vest până în culmea care desparte bazinul râului Dâmbovița 

de cel al Râușorului. Din culme merge pentru 600 m către Sud (bornele 234 și 235), ajunge în 

apropierea Vf. Piscul lui Butie - 1172 m (borna 236), cotește către Vest și coboară prin pârâul 

Purcărețului (bornele 239, 229 și 220) până la confluența cu Râușorul. 

Limita merge pe firul văii Râușorului către Nord pentru 1 km, de unde cotește către Vest și 

urcă pe culmea dintre parcelele 51 și 52, culme care separă în același timp și valea Porcului de valea 

Oarzănei (străbate bornele 116, 113, 120 și 111), până în culmea dintre bazinul Râușorului și 

Argeșelului (borna 118).  

De aici, limita merge către Sud pe culme (bornele 149, 109, 106, 151, 104, 153, 155, 157, 

161, 162, 164 și 166), trece prin golul muntelui Căpitanu până în Vf. Căpitanu, de unde coboară către 

Vest în valea Argeșelului prin parcela 91 până la borna 180, urmărește Argeșelul către Sud pentru 

300 m până la borna 260 și urcă spre Vest pe Pârâul lui Țap până în culmea dintre râurile Argeșel și 

Târgului. 

Limita ține culmea spre Nord până în Vf. Dobriașul Mic - 1481 m, cotește către Vest urmărind 

limita dintre pășune și pădure și coboară prin culmea Dobriașul în Râul Târgului la borna 86. Urcă 

pe firul văii râului Târgului către Nord pentru 550 m la borna 22, după care urcă spre Vest intre 

parcelele 12 și 13 (bornele 20, 23, 25, 136, 27 și 116) și ține limita de Nord dintre golul muntelui 

Lalu Mare și pădure. De la borna 116 cotește spre Nord și continua intre parcelele 57 și 17 (bornele 

115, 28, 112, 110, 80) până în golul muntelui Zănoaga, unde cotește către Vest, trece prin bornele 

silvice 23, 24, 25, 26 și 39, străbate muntele Boldu și ține culmea Portăreasa către Nord-Nord-Vest 

până în Vf. Obârșia.  

 

CAPITOLUL III. AVIZAREA ACTIVITĂȚILOR 

 

Art. 7  

Orice plan sau proiect care nu are o legătură directă ori nu este necesar pentru managementul 

ariei naturale protejate de interes comunitar, dar care ar putea afecta în mod semnificativ aria, singur 

sau în combinație cu alte planuri ori proiecte, este supus unei evaluări adecvate a efectelor potențiale 

asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, avându-se în vedere obiectivele de conservare a 

acesteia. 

Art. 8  

Orice act de reglementare (aviz, acord, autorizație) necesar realizării unor planuri, proiecte, 
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programe sau activități pe suprafața sitului de importanță comunitară ROSCI0381 Râul Târgului - 

Argeșel - Râușor, care pot avea un impact negativ asupra acestuia, se va emite de către autoritatea 

responsabilă în conformitate cu prevederile legale. 

Art. 9  

Avizul Agenției Naționale Pentru Arii Naturale Protejate se eliberează în conformitate cu 

prevederile Anexei nr. 10 la Ordinul de ministru nr. 1447 2017 privind aprobarea Metodologiei de 

atribuire în administrare și custodie a ariilor naturale protejate.  

Art. 10 

Pentru emiterea avizului, ANANP informează beneficiarii de 

planuri/programe/proiecte/activități, prin afișare pe site web, afișare la sediu, panouri informative și 

prin alte forme de informare disponibile, asupra depunerii documentelor necesare. 

ANANP analizează documentațiile înaintate de către autoritatea competenta de mediu 

(ACPM) în cadrul etapelor procedurilor de reglementare și emit puncte de vedere motivate.  

Administratorii și custozii pot solicita informații suplimentare de la ACPM, în vederea 

emiterii avizului, conform prevederilor Ordinului de ministru nr. 1447/2017. 

La eliberarea avizelor administratorul poate prevede condiții privind realizarea activităților 

avizate; 

Revizuirea avizului emis de către administratorul ariei naturale protejate se solicită de către 

ACPM în cadrul procedurilor de revizuire a actelor de reglementare emise anterior; 

Pe parcursul desfășurării activităților, planurilor și proiectelor avizate, administratorul 

verifică respectarea condițiilor impuse în avizele eliberate precum și respectarea documentațiilor, 

modalităților și tehnologiilor propuse de solicitanți. În caz de nerespectare a acestora, administratorul 

solicită remedierea aspectelor sesizate și, în cazuri motivate, poate retrage avizul dat. În cazul 

retragerii avizelor, lucrările aflate în derulare se sistează, iar administratorul  informează autoritățile 

de mediu cu privire la retragerea avizului dat.  

 

Silvicultură 

 

Art. 11  

În suprafețele care fac parte din fondul forestier inclus în situl de importanță comunitară 

ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor se realizează  lucrările prevăzute de amenajamentele 

silvice în vigoare corelate cu prevederile minime din planurile de management. 

Art. 12  



748 
 
 

În vederea asigurării unei conservări corespunzătoare a biodiversității în sit, la efectuarea 

lucrărilor prevăzute de amenajamentele silvice în sit se va ține cont de următoarele măsuri: 

Păstrarea unui număr minim permanent de arbori morți, atât în picioare cât și pe sol, respectiv 

3-5 arbori uscați în picioare la hectar și minim3-5 arbori în stare de descompunere pe sol, la hectar;  

 Păstrarea unui număr minim de 3 arbori la hectar, în cazul tăierilor rase, definitive sau de 

racordare, dintre cei fără importanță economică, dar importanți pentru biodiversitate, mai ales arbori 

bătrâni, scorburoși, cu cuiburi de păsări;  

Păstrarea de lemn mort și arbori pe picior din arbori care au valoare economică se face cu 

compensarea pierderilor economice ale proprietarilor de păduri 

Menținerea unei consistențe de 0,7 în arborete, cu excepția celor în care s-au început lucrări 

de regenerare,a celor afectate de factori biotici și abiotici și a celor în care se desfășoară lucrări de 

reconstrucție ecologică, respectiv inițierea revenirii la habitatele naturale originale 

Evitarea alăturării suprafețelor propuse pentru tăieri rase dacă prin această alăturare se 

depășește suprafața de 3 hectare, chiar dacă sunt proprietari diferiți cu amenajamente diferite care 

prevăd acest lucru; 

Menținerea arboretelor de limită cu golul montan, a benzilor de protecție a golului montan, 

respectiv aplicarea numai a unor lucrări de conservare și participarea administratorului la 

inventariere, prin personal calificat; 

Menținerea rolului protectiv al arboretelor de protectie cu golul montan și excluderea de la 

tăieri de produse principale este obligatorie în cazul reamenajării pădurilor. 

Promovarea introducerii în fond forestier a suprafețelor de goluri alpine în care se manifestă 

fenomenul de extindere altitudinală a pădurilor de molid, cu acordul și plata unor compensații către 

proprietarii de terenuri. 

Art. 13 

Amenajamentele silvice ce intră în componența ariilor naturale protejate, vor fi revizuite  în 

termen de 12 luni de la aprobarea planului de management al ariei protejate dacă există finanțare de 

la bugetul autorității publice centrale care răspunde de arii naturale protejate, fonduri europene sau 

finanțări private   Pana la revizuirea amenajamentelor silvice, nu se vor aplica decât acele lucrări care 

sunt conforme și legislației specifice ariilor naturale protejate, cu corelarea și cu implementarea unor 

minime măsuri de conservare din planurile de management în vigoare;  

Amenajamentele silvice noi, atât pentru fondul forestier de stat, pentru cel proprietate a 

unităților administrativ teritoriale și pentru fondul forestier privat de pe raza sitului, vor fi avizate de 

administrator și vor include prevederile specifice cuprinse în planul de management. Pentru aceasta, 
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firma care efectuează lucrările de amenajare invită la Conferințele I și II de amenajare un reprezentant 

al administratorului, punându-i la dispoziție situații sintetice cu privire la amenajament. Autoritatea 

competentă pentru aprobarea amenajamentelor invită un reprezentant al administratorului la 

comisiile de avizare; 

După aprobarea planului de management al sitului, amenajamentele se vor armoniza cu 

prevederile acestuia cu ocazia reamenajării. 

Art. 14 

Sunt interzise tăierea ilegală, incendierea sau distrugerea de orice fel a vegetației de pe 

suprafața habitatelor de interes comunitar din sit ; 

Prin excepție de la alin. (a) sunt permise intervenții numai în scopul menținerii/refacerii unor 

habitate de interes comunitar  

Art. 15 

Administratorul poate monitoriza modul de aplicare al lucrărilor silvice desfășurate în 

habitatele forestiere de interes comunitar, în vederea asigurării menținerii statutului de conservare 

favorabil al acestora. 

Art. 16  

Realizarea de drumuri forestiere noi se face respectând prevederile legale referitoare la 

planuri/proiecte/activități; 

Realizarea de noi căi de colectare- apropiere a lemnului din partizi este permisă cu respectarea 

legislației silvice în vigoare și dacă aceste drumuri sunt prevăzute explicit în documentațiile tehnice 

emise de ocolul silvic care autorizează partizile; Drumurile de scos-apropiat cu tractoare se pot 

aproba și se pot realiza pe versanți cu pante de până la 25 grade și în afara cursurilor de apă peste 

aceasta limită scosul - apropiatul lemnului se realizează cu funiculare sau alte instalații cu cablu. 

 

Vânătoare și pescuit 

 

Art. 17 

Activitățile de vânatoare și pescuit de pe suprafața sitului de importanță comunitară 

ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor se desfășoară conform legislației în domeniu cu 

respectarea următoarelor măsuri suplimentare menite să asigure realizarea obiectivelor de conservare 

ale ariei naturale protejate: 

Gestionarii fondurilor de vânătoare si piscicole au obligația să permită participarea 

administratorului la acțiunile de monitorizare și evaluare a populațiilor speciilor de interes cinegetic 
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și piscicol, în vederea avizării de către administrator a cotelor de recoltă propuse;  

Gestionarul fondului cinegetic stabilește și marchează zonele de liniște conform legislației în 

domeniul cinegetic, numai după consultarea administratorului; 

Deținătorii de gospodării, stâni și turme de animale domestice pot lua măsuri de prevenire a 

atacurilor animalelor sălbatice, prin mijloce și procedee permise de lege, care nu duc la rănirea 

acestoraGestionarii fondurilor de vânătoare și administratorul acordă sprijin în măsura posibilităților, 

pentru prevenirea producerii pagubelor cauzate de animale sălbatice, la solicitarea  proprietarilor de 

animale și/sau culturi agricole ori silvice; 

Amplasarea capcanelor de orice fel pe suprafața sitului Râul Târgului - Argeșel - Râușor, este 

considerată braconaj și se pedepsește conform legislației în vigoare; 

Pe cursurile de apă de pe suprafața sitului Râul Târgului - Argeșel - Râușor, este permis 

pescuitul sportiv cu respectarea legislației în domeniu, în ceea ce privește speciile permise, 

perioadele de pescuit, metodele de pescuit, cantitatea și mărimea capturilor; 

Pe cursurile de apă de pe suprafața sitului Râul Târgului - Argeșel - Râușor din extravilan și 

zonele construite sunt interzise lucrările în albie, cu excepția celor destinate protecției civile, 

autorizate/aprobate/avizate de autorități și administrator, în conditiile legislației în vigoare; Acestea 

vor fi prevăzute în mod obligatoriu cu soluții tehnice pentru asigurarea migrării speciilor acvatice de 

importanță comunitară. 

 

Activități pastorale 

 

Art. 18 

Pe suprafața sitului Râul Târgului - Argeșel - Râușor, activitatea de pășunat cu animale 

domestice este permisă  a se desfășura în mod tradițional cu respectarea măsurilor minime de 

agromediu în vigoare care să evite degradarea habitatelor de interes comunitar și cu respectarea 

numărului prevăzut în studiile silvopastorale ale fiecărei pășuni și a perioadei optime de pășunat. 

Implementarea măsurilor de agromediu se aplică de către proprietarii de terenuri cu sprijinul 

financiar prevăzut în Programul National de Dezvoltare Rurală și derulat prin Agenția de Plăți și 

Intervenții în Agricultură  

Art. 19 

Incendierea pajiștilor și pășunilor este interzisă și este sancționată de lege. 

Art. 20 

Pășunatul în fondul forestier este interzis și se sancționează prin lege. Trecerea prin fondul 
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forestier spre locurile de pășunat, adăpat și târlire se face cu respectarea reglementărilor în vigoare, 

în baza contractului încheiat cu administratorii/proprietarii de pădure. 

Art. 21 

Amplasarea locurilor de târlire nu este permisă la mai puțin de 50 de metri de cursurile de 

apă. Târlirea se poate face pe o perioadă de maxim 4-6 nopți cu o oaie/m² sau o vită/6 m² pe pășunile 

cu țepoșică (Nardus stricta), iar în rest pentru o perioada de maxim 2-3 nopți, dacă studiile întocmite 

nu prevăd altfel, caz în care se vor respecta acestea din urmă. 

Art. 22 

Numărul admis de câini este reglementat de legislația în vigoare și este corelat cu numărul 

de animale din turmele care pășunează precum și cu gradul de pericol al zonei respective din punct 

de vedere al prezenței carnivorelor mari. cu . Aceștia vor purta obligatoriu jujee și vor fi vaccinați și 

dehelmintizați (deparazitați), existând obligația deținerii unei adeverințe în acest sens. La distanțe 

mai mari de 100 m de turmă, câinii fără jujeu vor fi considerați hoinari și se pot lua măsurile 

prevăzute de lege. 

Art. 23 

Amplasarea de stâni sau adăposturi pastorale noi, se face cu respectarea condițiilor legale în 

vigoare. În vederea evitării unor blocaje în procedurile de reglementare de mediu prezentul plan de 

management cuprinde o anexă hartă cu eventuale locații propuse pentru amplasarea de 

adăposturi/stâne noi, dacă acestea au fost comunicate de către proprietarii de terenuri. 

Repararea/reamenajarea adăposturilor/stânelor existente este permisă, cu respectarea cerințelor 

legale minime în vigoare. 

 

Urbanism și amenajarea teritoriului 

 

Art. 24 

Autoritățile administrației publice locale vor reprezenta limitele sitului de importanță 

comunitară ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor, în planurile de urbanism și amenajare a 

teritoriului. Planurile de urbanism vor fi actualizate-armonizate cu prevederile prezentului 

regulament și ulterior cu prevederile Planului de management al sitului. 

Planurile de urbanism de pe teritoriul sitului (și orice modificare a acestora) vor fi supuse 

avizării de catre administrator în procedura de reglementare de mediu.  

Modificările propuse la planurile de urbanism de către autoritățile locale care există la data 

finalizării prezentului plan de management se includ sub titlul de  ”intrailane propuse” ca anexă la 
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Plan. 

Perimetrele deja construite a căror impact asupra mediului este deja existent la data elaborării 

planului de management, perimetre cuprinse în Anexa menționată mai sus nu pot fi excluse de la 

introducerea în intravilanul autorităților publice teritoriale pe motivul generării unui impact de mediu 

suplimentar.   

 Art. 25  

Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol sau silvic al terenurilor de pe 

suprafața sitului se face conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Art. 26 

Datorită rolului de coridor ecologic pentru carnivore mari, asigurând conectivitatea între 

Masivele Făgăraș (Iezer) - Piatra Craiului - Bucegi (Leaota), în situl de importanță comunitară 

ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor la evaluările specifice de mediu pentru planuri sau 

proiecte de pe raza sitului se ține cont de acest rol. 

Art. 27 

Orice tip de construcție pe suprafața sitului se va realiza în intravilanul localităților și în 

perimetrele deja construite incluse în propunerile de intravilan cu respectarea tuturor condișiilor 

legale necesare 

Excepție fac obiectivele de interes național privind siguranța și securitatea populației, 

construcțiile utile localnicilor pentru activitățile tradiționale (stâne, grajduri, odăi, bordee) și cele 

necesare bunei administrării a ariei naturale protejate sau administrarii fondului forestier, apelor, 

fondurilor cinegetice din interiorul ariei naturale protejate, conform prevederilor legale în vigoare. 

Acestea pot fi propuse și în extravilan, dar cu respectarea prevederilor legale în domeniul 

construcțiilor și numai după obținerea avizului administratorului, conform prevederilor legale.  

 

Turism și reguli de vizitare 

 

Art. 28 

În situl de importanță comunitară ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor, accesul 

nemotorizat este permis numai pe potecile turistice marcate și omologate și pe potecile tematic-

educative; 

Excepție fac personalul administratorului, personalul autorităților publice cu rol de control și 

intervenție, autorități de mediu, proprietari și administratori de terenuri pentru zonele de 
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responsabilitate și specialiști care desfășoară activități de cercetare științifică cu avizul 

administratorului și persoane care păstoresc turmele de animale domestice;  

Art. 29 

Accesul cu mijloace motorizate este permis doar pe drumurile publice (drumuri naționale, 

județene și comunale), drumurile forestiere fiind drumuri de utilitate privată conform legislației 

privind regimul drumurilor, fiind interzise circulației publice, cu excepția administratorului, 

proprietarilor, administratorilor de terenuri, autorității de mediu, gestionarilor de fonduri cinegetice, 

autorităților publice care desfășoară misiuni de control și intervenție sau împuterniciți ai acestora. 

Art. 30 

Organizarea și amplasarea de activități colective, sportive, comerciale sau de recreere, în 

extravilan pe suprafața ariei protejate, este permisă numai cu avizul favorabil al administratorului și 

al proprietarilor de terenuri aferente 

Art. 31 

Camparea și aprinderea focului pe suprafața sitului este permisă numai în locurile special 

desemnate în acest sens Desemnarea și amenajarea de locuri de campare și popas în extravilan  este 

permisă, se face de către proprietarii și administratorii terenurilor respective cu derularea 

procedurilor de reglementare de mediu specifice. 

Art. 32 

Pentru vizitare, acces sau diverse activități în situl de importanță comunitară ROSCI0381 

Râul Târgului - Argeșel - Râușor, pentru care este necesar avizul administratorului, acesta poate 

stabili un set de tarife, în conformitate cu prevederile legale, în urma consultării proprietarilor de 

terenuri și cu stabilirea unui sistem de colectare și folosire a veniturilor realizate în beneficiul ariei 

protejate, proprietarilor de terenuri și comunității locale. 

Art. 33 

Folosirea radiourilor, casetofoanelor sau a altor instrumente care  perturba liniștea, precum și 

a vocilor personale într-o manieră care provoacă deranjarea liniștei naturii și deranjarea celorlalți 

turiști, este interzisă în sit, cu excepția locurilor special amenajate (locuri de campare, parcări). Pentru 

organizarea pe suprafața sitului de festivaluri, jocuri, concursuri sportive, tabere, organizatorul va 

solicita acceptul proprietarilor de terenuri și avizul administratorului, exceptând cazul în care acestea 

se desfășoară în intravilan. 

Managementul apelor 

Art. 34 

Managementul apelor și al lucrărilor hidrotehnice de pe teritoriul ariei naturale protejate este 
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asigurat de către Administrația Națională ”Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă 

Arges Vedea și respectiv Sistemul de Gospodărire a Apelor Argeș, cu scopul de a asigura siguranța 

populației, din considerente de interes/utilitate public(ă), inclusiv de ordin social sau economic. 

Activitățile și lucrările necesare pentru prevenirea și combaterea inundațiilor (diguri, baraje, 

lucrări pe cursuri de apă), inclusiv a întreținerii și exploatării acestora și a lucrărilor specifice de 

gospodărire a apelor (apărări de maluri, asigurarea secțiunii optime de scurgere pentru debite medii 

și mari), se realizează de către ANAR – SGA Argeș, cu respectarea prevederilor legale în vigoare 

referitoare la desfășurarea activităților în ariile naturale protejate și cu respectarea prevederilor 

planului de management al sitului. 

Lucrările hidrotehnice vor ține cont de necesarul de apă al vieții acvatice și amplasarea lor se 

va realiza pe cât posibil evitându-se speciile și habitatele prioritare (ex. galeriile de anin) ce ar putea 

fi afectate de acestea. 

Poluarea apelor de pe teritoriul sitului prin abandonarea deșeurilor, spălarea de obiecte, 

lucruri, autovehicule sau alte mijloace este interzisă și se sancționează conform legislației. 

Managementul deșeurilor 

 

Art. 35 

Este interzisă abandonarea deșeurilor de orice fel pe teritoriul sitului. Costurile necesare 

colectării și depozitării corespunzătoare vor fi suportate de persoana fizică sau juridică ce le-a 

generat; 

Gestionarea deșeurilor menajere se va face conform Planului Județean de Gestionare a 

Deșeurilor, cu implicarea autorităților locale, conform prevederilor legale în vigoare; 

Persoanele fizice și juridice au obligația de a lua măsurile necesare depozitării temporare a 

deșeurilor, astfel încât să nu existe posibilitatea de acces pentru câini și animale sălbatice;  

Administratorii locurilor de campare răspund de salubrizarea acestora; 

Incendierea precum și împrăștierea deșeurilor deja colectate sunt strict interzise; 

Deversarea apelor menajere, uzate, dejecțiilor și depozitarea deșeurior în albiile apelor 

curgătoare și pe malul lacurilor este strict interzisă. 

Managementul altor resurse 

 

Art. 36 

Colectarea plantelor medicinale, a fructelor de pădure și ciupercilor de pe suprafața sitului de 

importanță comunitară ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - Râușor, este permisă în condițiile 
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legislației în vigoare, și se poate face de către proprietar  sau cu acordul proprietarului; 

Exploatarea resurselor minerale, a solului, litierei în scopuri comerciale și industriale, pe 

întreaga suprafață a sitului se poate face numai conform prevederilor legale după obținerea 

autorizațiilor-avizelor necesare, inclusiv al administratorului și parcurgerea procedurii de evaluare d 

emediu specifică 

Este interzisă realizarea captărilor de apă în scopuri comerciale și industriale, pe întreaga 

suprafață a sitului fără avizul administratorului și parcurgerea procedurilor specifice de evaluare 

adecvată de mediu. 

 

Cercetarea științifică 

 

Art. 37 

Cercetarea științifică a mediului natural este încurajată și este permisă numai cu avizul 

administratorului 

Rezultatele cercetării vor fi puse și la dispoziția aadministratorului pentru informare, acestea 

beneficiind de protecția dreptului de autor; rezultatele cercetărilor vor fi puse la dispoziția 

administratorilor și proprietarilor de terenuri pe care acestea s-au desfășurat, la cererea acestora. 

Cercetarea științifică în sit având ca scop conservarea patrimoniului floristic, faunistic, 

geologic, geomorfologic, speologic și peisagistic al sitului este promovată de administrator; 

Recoltarea de probe și eșantioane pentru temele de cercetare științifică, analize sau ca 

material educativ se face conform protocoalelor stabilite cu administratorul; 

Activitatea de cercetare în sit efectuată de către colaboratori externi ai administratorului  se 

va desfășura pe baza unui contract de cercetare încheiat cu administratorul. În termen de 30 zile, sau 

într-un termen stabilit de comun acord, de la încheierea activității de cercetare autorizate solicitantul 

va înainta către administrator un raport asupra activităților desfășurate, raport care va fi însoțit de 

copii ale materialelor relevante obținute pe parcursul desfășurării activității, acestea urmând a fi 

utilizate în condițiile stabilite de ambele părți. Administratorul poate solicita detalierea unor aspecte 

ale raportului prezentat; 

Introducerea de specii alohtone (specii care nu apar și care nu au existat nici în trecut în mod 

natural) pe suprafața sitului este interzisă; 

În cazul apariției unor specii invazive de plante și animale care periclitează integritatea 

ecosistemelor se vor lua măsuri de stopare și eliminare a acestora pe baza procedurilor legale in 

vigoare. 
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Sancțiuni 

 

Art. 38 

Nerespectarea prevederilor prezentului regulament și a prevederilor legislației în vigoare, 

atrage dupa caz, răspunderea disciplinară, contravențională, penală, materială sau civilă, conform 

prevederilor legale. 

 

Dispoziții finale 

Art.39 

În vederea bunei administrări a sitului Natura 2000, precum și pentru implementarea planului 

de management administratorul încheie protocoale de colaborare/parteneriat cu proprietarii și 

administratorii de terenuri, la solicitarea acestora și cu parcurgerea procedurilor legale specifice. 

Art. 40 

În cazul fenomenelor de forță majoră (doborâturi forestiere, incendii, viituri, alunecări de 

teren sau alte calamități naturale), autoritățile responsabile pot interveni pentru stoparea sau limitarea 

efectelor acestora în condițiile prevăzute de reglementările legale în vigoare. 

Art. 41 

Pentru terenurile situate în extravilan, în situl de importanță comunitară ROSCI0381 Râul 

Târgului - Argeșel - Râușor, pentru care există restricții stabilite prin planul de management al sitului, 

proprietarii sunt scutiți de la plata impozitului pe teren, conform legislației în vigoare. 

Art. 42 

În cazul constatării de către administrator a unor încălcări ale prevederilor legislative din 

orice domeniu de activitate situate în situl de importanță comunitară ROSCI0381 Râul Târgului - 

Argeșel - Râușor, pentru care administratorul nu are autoritatea/atribuțiile să ia măsurile necesare, 

acesta poate informa autoritățile abilitate pentru luarea măsurilor legale. 

Art. 43 

Prezentul regulament se poate modifica la propunerea administratorului, cu consultarea 

tuturor părților interesate și cu aprobarea autorității publice centrale pentru protecția mediului. 

Art. 44 

Regulamentul sitului de importanță comunitară ROSCI0381 Râul Târgului - Argeșel - 

Râușor, se completează cu prevederile legislației naționale pentru activitățile ce se desfășoară în 

acesta. 
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Anexa nr. 2. Fotografii 

 

Fotografii ale speciilor de nevertebrate interes conservativ din aria protejată 

 

 
Carabus variolosus Fabricius, 1787 (Foto: Lotrean Nicolae) 

 

 
Valea Ruscă - habitatul speciei Carabus variolosus (Foto: Manu Minodora) 
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Carabus variolosus Fabricius, 1787 (Foto: Lotrean Nicolae) 

 

 
Valea Sefterul Mare - habitatul speciei Carabus variolosus (Foto: Lotrean Nicolae) 
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Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) (Foto: Manu Minodora) 

 

 
Valea Rucăr-Drăganu (habitatul speciei Rosalia alpina) (Foto: Manu Minodora) 
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Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) (Foto: Lotrean Nicolae) 

 

 
Muntele Grădișteanu Sud_Între Văi (habitatul speciei Rosalia alpina) (Foto: Lotrean Nicolae). 
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Parnassius mnemosyne (Linnaeus 1758) (Foto: Manu Minodora). 

 

 
Valea Argeșel- habitatul speciei Parnassius mnemosyne (Linnaeus 1758) (Foto: Manu Minodora). 
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Fotografii ale speciilor de pești de interes conservativ din aria protejată 

 

 

 
Colectarea din teren a datelor de ihtiofaună (Foto: Oliviu Grigore Pop) 

 
 

 
Zglăvoacă (Cottus gobio) adultă (Foto: Oliviu Grigore Pop) 
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Zglăvoacă (Cottus gobio): adult și juvenil identificat în din Râul Târgului (Foto: Nagy András 

Attila) 
 
 

 
Zglăvoacă (Cottus gobio) adultă (Foto: Nagy András Attila) 
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Râul Râușorul (se varsă în barajul Râușorul): habitat adecvat al speciei Cottus gobio (Foto: Nagy 

András Attila) 
 

 
Exemplare juvenile de zglăvoacă (Cottus gobio) 
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Fotografii ale speciilor de amfibieni de interes conservativ din aria protejată 

 

 
Triturus montandoni (Foto: Rodica Plăiașu) 

 

 
Bombina variegata (Foto: Rodica Plăiașu) 
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Fotografii ale speciilor de mamifere de interes conservativ din aria protejată 

 

 
Exemplar de urs (Ursus arctos) (Foto: Barbara Promberger) 

 

 
Exemplar de lup (Canis lupus) (Foto: Barbara Promberger) 



768 
 
 

 
Exemplar de râs (Lynx lynx) cu prada (Foto: Barbara Promberger) 

 

 
Exemplar de râs (Lynx lynx) (Foto: Barbara Promberger) 



769 
 
 

Fotografii ale habitatelor forestiere din aria protejată 

 

 
Habitat 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum, pe Valea Dâmboviței (Foto: Mihai Zotta) 

 

 
Habitat 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum, cu compoziție alterată în procent de 80% (Foto: 

Mihai Zotta) 
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Habitat 91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae Salicion albae) afectat de activități antropice (Foto: Oliviu G. Pop) 

 

 
Habitat 91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae Salicion albae) în stare bună de conservare (Foto: Oliviu G. Pop) 
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Habitat 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion), Lerești (Foto: Mihai Zotta) 

 

 
Habitat 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion), Valea Argeșel (Foto: Mihai Zotta) 
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Habitat 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea), pe Valea 

Râușor (Foto: Mihai Zotta) 

 

 
Habitat 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea), afectat de 

tăieri ilegale (Foto: Mihai Zotta) 
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Fotografii ale habitatelor de pajiști și tufărișuri din aria protejată 
 

 
Habitat 3220 Cursuri de apă montane și vegetația erbacee de pe malurile acestora, asociația 

vegetală Chrysosplenio-Saxifragetum stellaris Pawl. et Walas 1949 pe Iezerul Mic 
(Foto: Neblea Monica) 

 

 
Habitat 3220 Cursuri de apă montane și vegetația erbacee de pe malurile acestora, asociația 

vegetală Chrysosplenio-Saxifragetum stellaris Pawl. et Walas 1949 pe Iezerul Mic 
(Foto: Neblea Monica) 



774 
 
 

 

 
Habitat 3220 Cursuri de apă montane și vegetația erbacee de pe malurile acestora, asociația 

vegetală Chrysosplenio-Saxifragetum stellaris Pawl. et Walas 1949 pe Țefeleica 
(Foto: Neblea Monica) 

 

 
Habitat 4070* Tufărișuri de Pinus mugo și Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhdodendretum hirsuti) 

asociația vegetală Rhododendro-Pinetum mugo Coldea 1991 pe Portăreasa 
(Foto: Neblea Monica) 
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Habitat 4070* Tufărișuri de Pinus mugo și Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum 

hirsuti) asociația vegetală Rhododendro-Pinetum mugo Coldea 1991 pe Portăreasa 
(Foto:Neblea Monica) 

 

 
Habitat 4070* Tufărișuri de Pinus mugo și Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum 

hirsuti) asociația vegetală Rhododendro-Pinetum mugo Coldea 1991 pe Portăreasa 
(Foto: Neblea Monica) 
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Habitat 4070* Tufărișuri de Pinus mugo și Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum 

hirsuti) asociația vegetală Rhododendro-Pinetum mugo Coldea 1991 pe Portăreasa 
(Foto: Neblea Monica) 

 
 

 
Habitat 4060 Tufărișuri alpine și boreale, asociația vegetală Junipero-Bruckenthalietum  Horv. 

1936 pe Țefeleica (Foto: Neblea Monica) 
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Habitat 4060 Tufărișuri alpine și boreale, asociația vegetală Campanulo abietinae-Juniperetum 

nanae Simon 1966 pe Țefeleica (Foto: Neblea Monica) 
 
 

 
Habitat 4060 Tufărișuri alpine și boreale, asociația vegetală Cetrario-Loiseleurietum procumbentis 

Br.-Bl. et al. 1939 pe Țefeleica (Foto: Neblea Monica) 
 
 



778 
 
 

 
Habitat 4060 Tufărișuri alpine și boreale, asociația vegetală Campanulo abietinae-Juniperetum 

nanae Simon 1966 pe Țefeleica (Foto: Neblea Monica) 
 
 

 
Habitat 4060 Tufărișuri alpine și boreale, asociația vegetală Campanulo abietinae-Juniperetum 

nanae Simon 1966 pe Țefeleica (Foto: Neblea Monica) 
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Habitat 4060 Tufărișuri alpine și boreale, asociația vegetală  

Campanulo abietinae-Juniperetum nanae Simon 1966 pe Țefeleica 
(Foto: Neblea Monica) 

 
 

 
Habitat 4060 Tufărișuri alpine și boreale, asociația vegetală  

Campanulo abietinae-Juniperetum nanae Simon 1966 pe Țefeleica 
(Foto: Neblea Monica) 
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Habitat 4060 Tufărișuri alpine și boreale, asociația vegetală  

Campanulo abietinae-Juniperetum nanae Simon 1966 pe Portăreasa 
(Foto: Neblea Monica) 

 

 
Habitat 4060 Tufărișuri alpine și boreale, asociația vegetală  

Campanulo abietinae-Juniperetum nanae Simon 1966 pe Portăreasa 
(Foto: Neblea Monica) 
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Habitat 4060 Tufărișuri alpine și boreale, asociația vegetală  

Junipero-Bruckenthalietum  Horv. 1936 pe Portăreasa 
(Foto: Neblea Monica) 

 

 
Habitat 4060 Tufărișuri alpine și boreale, asociația vegetală  

Junipero-Bruckenthalietum  Horv. 1936 pe Portăreasa 
(Foto: Neblea Monica) 
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Cetrario-Loiseleurietum procumbentis Br.-Bl. et al. 1939 pe Portăreasa 

Habitat 4060 Tufărișuri alpine și boreale, asociația vegetală  
 (Foto: Neblea Monica) 

 

 
Habitat 4060 Tufărișuri alpine și boreale, asociația vegetală  

Campanulo abietinae-Juniperetum nanae Simon 1966 pe Portăreasa 
(Foto: Neblea Monica) 
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Habitat 4060 Tufărișuri alpine și boreale, asociația vegetală  

Cetrario-Loiseleurietum procumbentis Br.-Bl. et al. 1939 pe Portăreasa 
(Foto: Neblea Monica) 

 

 
Habitat 4060 Tufărișuri alpine și boreale, asociația vegetală  

Campanulo abietinae-Juniperetum nanae Simon 1966 pe Portăreasa 
(Foto: Neblea Monica) 
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Habitat 4060 Tufărișuri alpine și boreale, asociația vegetală  

Rhododendro myrtifolii-Vaccinietum Borza (1955) 1959 em. Boșcaiu 1971  
pe Portăreasa (Foto: Neblea Monica) 

 
 

 
Habitatul 6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie  și din etajul montan 
până în cel alpin, asociația vegetală Telekio-Petasitetum hybridi (Morariu 1967) Resm. et Rațiu 

1974 pe Valea Terciului (Foto: Neblea Monica) 
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Habitatul 6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie  și din etajul montan 
până în cel alpin, asociația vegetală Telekio-Petasitetum hybridi (Morariu 1967) Resm. et Rațiu 

1974 pe Valea Terciului (Foto: Neblea Monica) 
 

 
Habitatul 6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie  și din etajul montan 
până în cel alpin, asociația vegetală Telekio-Petasitetum hybridi (Morariu 1967) Resm. et Rațiu 

1974 pe Valea Ruscă (Foto: Neblea Monica) 
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Habitatul 6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie  și din etajul montan 
până în cel alpin, asociația vegetală Telekio-Petasitetum hybridi (Morariu 1967) Resm. et Rațiu 

1974 pe Valea Ruscă (Foto: Neblea Monica) 
 
 

 
Habitatul 6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie  și din etajul montan 
până în cel alpin, asociația vegetală Telekio-Petasitetum hybridi (Morariu 1967) Resm. et Rațiu 

1974 pe Valea Ursului (Foto: Neblea Monica) 
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Habitatul 6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie  și din etajul montan 
până în cel alpin, asociația vegetală Telekio-Petasitetum hybridi (Morariu 1967) Resm. et Rațiu 

1974 pe Valea Ursului (Foto: Neblea Monica) 
 

 
Habitatul 6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie  și din etajul montan 
până în cel alpin, asociația vegetală Telekio-Petasitetum hybridi (Morariu 1967) Resm. et Rațiu 

1974 pe Valea Argeșelului (Foto: Neblea Monica) 
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Habitatul 6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie  și din etajul montan 
până în cel alpin, asociația vegetală Telekio-Petasitetum hybridi (Morariu 1967) Resm. et Rațiu 

1974 pe Valea Argeșelului (Foto: Neblea Monica) 
 
 

 
Habitatul 6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie  și din etajul montan 
până în cel alpin, asociația vegetală Telekio-Petasitetum hybridi (Morariu 1967) Resm. et Rațiu 

1974 pe Valea Cascoe (Foto: Neblea Monica) 
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Habitatul 6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie  și din etajul montan 
până în cel alpin, asociația vegetală Telekio-Petasitetum hybridi (Morariu 1967) Resm. et Rațiu 

1974 pe Valea Șaului (Foto: Neblea Monica) 
 

 
Habitatul 6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie  și din etajul montan 
până în cel alpin, asociația vegetală Lysimachio-Filipenduletum Bal.-Tul. 1978 pe Valea Șaului 

(Foto: Neblea Monica) 
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Habitatul 6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie  și din etajul montan 
până în cel alpin, asociația vegetală Lysimachio-Filipenduletum Bal.-Tul. 1978 pe Valea Șaului 

(Foto: Neblea Monica) 
 
 

 
Habitatul 6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie  și din etajul montan 

până în cel alpin, comunități vegetale cu Scirpus sylvaticus, Cirsium oleraceum, Filipendula 
ulmaria și Telekia speciosa – Valea Râușoru (Foto: Neblea Monica) 

 
 



791 
 
 

 

 
Habitatul 6230* Pajiști de Nardus bogate în specii, pe substraturi silicatice din zone montane (și 

submontane, în Europa continentală), asociația vegetală Scorzonero roseae-Festucetum nigricantis 
(Pușcaru et al. 1956) Codlea 1987 pe Valea Șaului (Foto: Neblea Monica) 

 
 

 
Habitatul 6230* Pajiști de Nardus bogate în specii, pe substraturi silicatice din zone montane (și 

submontane, în Europa continentală), asociația vegetală Scorzonero roseae-Festucetum nigricantis 
(Pușcaru et al. 1956) Codlea 1987 pe Valea Șaului (Foto: Neblea Monica) 
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Habitatul 6230* Pajiști de Nardus bogate în specii, pe substraturi silicatice din zone montane (și 

submontane, în Europa continentală), asociația vegetală Scorzonero roseae-Festucetum nigricantis 
(Pușcaru et al. 1956) Codlea 1987 pe Valea Șaului (Foto: Neblea Monica) 

 

 
Habitatul 6230* Pajiști de Nardus bogate în specii, pe substraturi silicatice din zone montane (și 
submontane, în Europa continentală), asociația vegetală Violo declinatae-Nardetum Simon 1966 

degradat pe Găinațu Mare (Foto: Neblea Monica) 
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Habitatul 6230* Pajiști de Nardus bogate în specii, pe substraturi silicatice din zone montane (și 
submontane, în Europa continentală), asociația vegetală Violo declinatae-Nardetum Simon 1966 

degradat pe Găinațu Mare (Foto: Neblea Monica) 
 
 

 
Habitatul 6230* Pajiști de Nardus bogate în specii, pe substraturi silicatice din zone montane (și 
submontane, în Europa continentală), asociația vegetală Violo declinatae-Nardetum Simon 1966 

degradat pe Țefeleica (Foto: Neblea Monica) 
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Habitatul 6230* Pajiști de Nardus bogate în specii, pe substraturi silicatice din zone montane (și 
submontane, în Europa continentală), asociația vegetală Violo declinatae-Nardetum Simon 1966 

degradat pe Țefeleica (Foto: Neblea Monica) 
 
 
 

 
Habitatul 6230* Pajiști de Nardus bogate în specii, pe substraturi silicatice din zone montane (și 
submontane, în Europa continentală), asociația vegetală Violo declinatae-Nardetum Simon 1966 

degradat pe Țefeleica (Foto: Neblea Monica) 
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Habitatul 6230* Pajiști de Nardus bogate în specii, pe substraturi silicatice din zone montane (și 
submontane, în Europa continentală), asociația vegetală Violo declinatae-Nardetum Simon 1966 

degradat pe Țefeleica (Foto: Neblea Monica) 
 
 

 
Habitatul 6230* Pajiști de Nardus bogate în specii, pe substraturi silicatice din zone montane (și 
submontane, în Europa continentală), asociația vegetală Violo declinatae-Nardetum Simon 1966 

degradat pe Țefeleica (Foto: Neblea Monica) 
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Habitatul 6230* Pajiști de Nardus bogate în specii, pe substraturi silicatice din zone montane (și 
submontane, în Europa continentală), asociația vegetală Violo declinatae-Nardetum Simon 1966 

degradat pe Văcarea (Foto: Neblea Monica) 
 
 
 

 
Habitatul 6230* Pajiști de Nardus bogate în specii, pe substraturi silicatice din zone montane (și 
submontane, în Europa continentală), asociația vegetală Violo declinatae-Nardetum Simon 1966 

degradat pe Văcarea (Foto: Neblea Monica) 
 



797 
 
 

 

 
Habitatul 6230* Pajiști de Nardus bogate în specii, pe substraturi silicatice din zone montane (și 
submontane, în Europa continentală), asociația vegetală Violo declinatae-Nardetum Simon 1966 

degradat pe Tîrîțoasa (Foto: Neblea Monica) 
 
 

 
Habitatul 6230* Pajiști de Nardus bogate în specii, pe substraturi silicatice din zone montane (și 
submontane, în Europa continentală), asociația vegetală Festuco rubrae-Agrostetum capillaris 

Horvat 1951 subas. nardetosum strictae Oroian 1998 pe Văcarea (Foto: Neblea Monica) 
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Habitatul 6230* Pajiști de Nardus bogate în specii, pe substraturi silicatice din zone montane (și 
submontane, în Europa continentală), asociația vegetală Violo declinatae-Nardetum Simon 1966 

degradat pe Văcarea (Foto: Neblea Monica) 
 

 
Habitatul 6230* Pajiști de Nardus bogate în specii, pe substraturi silicatice din zone montane (și 
submontane, în Europa continentală), asociația vegetală Violo declinatae-Nardetum Simon 1966 

degradat pe Văcarea (Foto: Neblea Monica) 



799 
 
 

 

 
Habitatul 6230* Pajiști de Nardus bogate în specii, pe substraturi silicatice din zone montane (și 
submontane, în Europa continentală), asociația vegetală Violo declinatae-Nardetum Simon 1966 

degradat pe Văcarea (Foto: Neblea Monica) 
 
 

 
Habitatul 6230* Pajiști de Nardus bogate în specii, pe substraturi silicatice din zone montane (și 
submontane, în Europa continentală), asociația vegetală Violo declinatae-Nardetum Simon 1966 

degradat pe Văcarea (Foto: Neblea Monica) 
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Habitatul 6230* Pajiști de Nardus bogate în specii, pe substraturi silicatice din zone montane (și 
submontane, în Europa continentală), asociația vegetală Violo declinatae-Nardetum Simon 1966 

degradat pe Văcarea (Foto: Neblea Monica) 
 
 

 
Habitatul 6230* Pajiști de Nardus bogate în specii, pe substraturi silicatice din zone montane (și 
submontane, în Europa continentală), asociația vegetală Violo declinatae-Nardetum Simon 1966 

degradat pe Tîrîțoasa (Foto: Neblea Monica) 
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Habitatul 6230* Pajiști de Nardus bogate în specii, pe substraturi silicatice din zone montane (și 

submontane, în Europa continentală), asociația vegetală Violo declinatae-Nardetum Simon 1966 pe 
Iezerul Mic (Foto: Neblea Monica) 

 

 
Habitatul 6230* Pajiști de Nardus bogate în specii, pe substraturi silicatice din zone montane (și 
submontane, în Europa continentală), asociația vegetală Violo declinatae-Nardetum Simon 1966 

degradat pe Portăreasa (Foto: Neblea Monica) 
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Habitatul 6230* Pajiști de Nardus bogate în specii, pe substraturi silicatice din zone montane (și 
submontane, în Europa continentală), asociația vegetală Violo declinatae-Nardetum Simon 1966 

degradat pe Portăreasa (Foto: Neblea Monica) 
 
 

 
Habitatul 6230* Pajiști de Nardus bogate în specii, pe substraturi silicatice din zone montane (și 
submontane, în Europa continentală), asociația vegetală Violo declinatae-Nardetum Simon 1966 

degradat pe Portăreasa (Foto: Neblea Monica) 
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Habitatul 6230* Pajiști de Nardus bogate în specii, pe substraturi silicatice din zone montane (și 
submontane, în Europa continentală), asociația vegetală Violo declinatae-Nardetum Simon 1966 

degradat pe Portăreasa (Foto: Neblea Monica) 
 
 
 

 
Habitatul 6230* Pajiști de Nardus bogate în specii, pe substraturi silicatice din zone montane (și 
submontane, în Europa continentală), asociația vegetală Violo declinatae-Nardetum Simon 1966 

degradat pe Portăreasa (Foto: Neblea Monica) 
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Habitatul 6230* Pajiști de Nardus bogate în specii, pe substraturi silicatice din zone montane (și 
submontane, în Europa continentală), asociația vegetală Violo declinatae-Nardetum Simon 1966 

degradat pe Portăreasa (Foto: Neblea Monica) 
 
 

 
Habitatul 6230* Pajiști de Nardus bogate în specii, pe substraturi silicatice din zone montane (și 
submontane, în Europa continentală), asociația vegetală Festuco rubrae-Agrostetum capillaris 
Horvat 1951 subas. nardetosum strictae Oroian 1998 pe Valea Rîușoru (Foto: Neblea Monica) 
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Anexa nr. 3 Hărți / seturi de date geospațiale (GIS) 

3.1. Harta localizării ariei naturale protejate 
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3.2. Harta limitelor ariei naturale protejate 
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3.3. Harta geologică 
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3.4. Harta hidrografică 
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3.5. Harta solurilor 
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3.6. Harta temperaturilor - medii multianuale 
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3.7. Harta precipitațiilor - medii multianuale 
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3.8. Harta ecosistemelor 
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3.9. Hărțile distribuției tipurilor de habitate 
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3.10. Hărțile distribuției speciilor 
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3.11. Harta unităților administrativ teritoriale 
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3.12. Harta utilizării terenului 
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3.13. Harta juridică a terenului 
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3.14. Harta infrastructurii rutiere și căilor ferate 
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3.15. Harta privind perimetrul construit al localităților 
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3.16. Harta construcțiilor 
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3.17. Harta obiectivelor turistice și punctelor de belvedere 
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3.18. Hărțile presiunilor la nivelul ariei naturale protejate 
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3.19. Hărțile amenințărilor la nivelul ariei naturale protejate 
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3.20. Hărțile distribuției impacturilor asupra speciilor 
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