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1. Situația socio-economică sumară a localitățiilor aflate 
pe  teritoriul ariei naturale protejate ROSCI0347 
Pajiștea Fegernic 

 
Unități administrativ teritoriale analizate: Spinuș (4% din suprafata sitului), Sârbi(3%). 

 

1.1. Contextul socio-economic 

Localitatea Sârbi este situată în partea de 

nord est a judeţului Bihor, în zona de 

contact a Câmpiei Barcăului cu Dealurile 

Oradei, pe Râul Almaş. În componenţa 

comunei intră satele: Sârbi, reședință de 

comuna, Almaşu Mic, Burzuc, Chioag, 

Fegerenic, Sarcău.  

Localitatea Spinuş este situate în 

jumătatea nordică a judeţului Bihor, la 

contactul dintre zona colinară a Munţilor 

Plopişului şi lunca Barcăului. Localitatea 

este alcătuită din cinci sate: Spinuş, centrul 

administrativ, Ciuleşti, Nădar, Sălişte şi 

Gurbeşti.   

  

Comuna Sirbi 

Situația socio-economică 

În ceea ce privește evoluția populației, 

având în vedere datele statistice puse la 

dispoziție de către Institutul Național de 

Statistică, s-a constatat faptul că  aceasta 

are un trend descrescător, ținând cont de 

faptul că la nivelul anului 2012 localitatea 

Sârbi avea un număr de 2616 persoane, la 

nivelul anului 2013 avea un număr de 2584 

persoane, la nivelul anului 2014 avea un 

număr de 2551 persoane, la nivelul anului 

2015 avea un număr de 2527 persoane, la 

nivelul anului 2014 avea un număr de 2551 

persoane, la nivelul anului 2016 avea un 

număr de 2490 persoane.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din perspectiva grupelor de vârstă 

populația, la nivelul anului 2016, este una 

omogenă. Din punct de vedere al sexelor, la 

nivelul anului 2016, populația este formată 

într-un procent de 51,16% persoane de sex 

feminin și într-un procent de 48,84% 

persoane de sex masculin.  
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Densitatea populației  

 

Tabel nr.1-1  – Populația după domiciliu la 1 ianuarie 

Vârste 

și 

grupe 

de 

vârstă 

Sexe 
Jude

țe 

Localită

ți 

Ani 

Anul 

2012 

Anul 

2013 

Anul 

2014 

Anul 

2015 

Anul 

2016 

UM: Numar persoane 

Număr 

persoa

ne 

Număr 

persoa

ne 

Număr 

persoa

ne 

Număr 

persoa

ne 

Număr 

persoa

ne 

Total Total Bihor SIRBI 2616 2584 2551 2527 2490 

- 
Masculi

n 
Bihor SIRBI 1273 1252 1236 1235 1216 

- Feminin Bihor SIRBI 1343 1332 1315 1292 1274 

0- 4 ani Total Bihor SIRBI 101 101 94 98 93 

- 
Masculi

n 
Bihor SIRBI 47 48 49 54 52 

- Feminin Bihor SIRBI 54 53 45 44 41 

5- 9 ani Total Bihor SIRBI 138 128 122 125 120 

- 
Masculi

n 
Bihor SIRBI 72 60 54 60 54 

- Feminin Bihor SIRBI 66 68 68 65 66 

10-14 

ani 
Total Bihor SIRBI 172 158 171 152 141 

- 
Masculi

n 
Bihor SIRBI 86 80 91 79 79 

- Feminin Bihor SIRBI 86 78 80 73 62 

15-19 

ani 
Total Bihor SIRBI 158 153 144 152 156 

- 
Masculi

n 
Bihor SIRBI 81 79 68 74 74 

- Feminin Bihor SIRBI 77 74 76 78 82 

20-24 

ani 
Total Bihor SIRBI 153 174 176 157 158 

- 
Masculi

n 
Bihor SIRBI 82 90 96 85 84 

- Feminin Bihor SIRBI 71 84 80 72 74 

25-29 

ani 
Total Bihor SIRBI 132 128 129 145 145 

- 
Masculi

n 
Bihor SIRBI 75 75 71 78 78 

- Feminin Bihor SIRBI 57 53 58 67 67 

30-34 

ani 
Total Bihor SIRBI 147 146 138 129 131 

- 
Masculi

n 
Bihor SIRBI 75 75 78 77 75 

- Feminin Bihor SIRBI 72 71 60 52 56 

35-39 

ani 
Total Bihor SIRBI 195 176 165 155 144 

- 
Masculi

n 
Bihor SIRBI 112 101 90 75 70 

- Feminin Bihor SIRBI 83 75 75 80 74 

40-44 

ani 
Total Bihor SIRBI 200 207 200 206 200 

- 
Masculi

n 
Bihor SIRBI 106 109 105 114 110 

- Feminin Bihor SIRBI 94 98 95 92 90 
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45-49 

ani 
Total Bihor SIRBI 145 152 176 180 183 

- 
Masculi

n 
Bihor SIRBI 91 91 101 97 98 

- Feminin Bihor SIRBI 54 61 75 83 85 

50-54 

ani 
Total Bihor SIRBI 124 123 120 132 141 

- 
Masculi

n 
Bihor SIRBI 76 79 80 88 91 

- Feminin Bihor SIRBI 48 44 40 44 50 

55-59 

ani 
Total Bihor SIRBI 121 126 120 115 117 

- 
Masculi

n 
Bihor SIRBI 61 68 65 67 66 

- Feminin Bihor SIRBI 60 58 55 48 51 

60-64 

ani 
Total Bihor SIRBI 193 171 162 140 127 

- 
Masculi

n 
Bihor SIRBI 83 66 59 56 57 

- Feminin Bihor SIRBI 110 105 103 84 70 

65-69 

ani 
Total Bihor SIRBI 165 167 178 189 193 

- 
Masculi

n 
Bihor SIRBI 58 66 76 82 87 

- Feminin Bihor SIRBI 107 101 102 107 106 

70-74 

ani 
Total Bihor SIRBI 175 169 146 140 138 

- 
Masculi

n 
Bihor SIRBI 66 63 49 41 40 

- Feminin Bihor SIRBI 109 106 97 99 98 

75-79 

ani 
Total Bihor SIRBI 151 146 153 149 134 

- 
Masculi

n 
Bihor SIRBI 50 49 50 48 44 

- Feminin Bihor SIRBI 101 97 103 101 90 

80-84 

ani 
Total Bihor SIRBI 90 98 101 103 114 

- 
Masculi

n 
Bihor SIRBI 34 34 36 37 38 

- Feminin Bihor SIRBI 56 64 65 66 76 

85 ani si 

peste 
Total Bihor SIRBI 56 61 56 60 55 

- 
Masculi

n 
Bihor SIRBI 18 19 18 23 19 

- Feminin Bihor SIRBI 38 42 38 37 36 

© 1998 - 2016 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA 
  

 

 

Conform Ministerului Educației Naționale și 

Cercetării Științifice la nivelul Comunei Sirbi 

există Școala Gimnazială Nr. 1, cu 

personalitate juridică, având ca mod de 

funcționare un schimb/zi, fiind publică de 

interes naţional şi local.  

Unitatea de învățământ este frecventată de 

un număr 273 elevi, având un număr 9 

formațiuni de studiu și un personal angajat 

în număr de 31. Școala Gimnazială Nr. 1 

este autorizată pentru ciclu preșcolar, 

primar și gimnazial. Clădirea unității de 

învățământ având o suprafață de 1366 mp, 

structurată pe 2 etaje.  

De asemenea, în cadrul localității există și 

Grădinița cu Program Normal Nr. 1 care are 

un număr de 19 copii în grupa mică și 25 de 

copii în grupa mare. 
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În ceea ce privește numărul mediu al 

salariaților la nivelul localității Sârbi, se 

poate observa că în anul 2014, exista un 

număr de 212 persoane salariate, în 

scădere cu 102 de persoane față de anul 

2012, adică a avut loc o scădere 

procentuală de 48,11%. În ceea ce privește 

numărul mediu de salariați, având în vedere 

datele statistice puse la dispoziție de către 

Institutul Național de Statistică, s-a 

constatat un trend descrescător. 

 

 

Tabel nr. 1-2 Numărul mediu al salariaților pe localități 

Județe Localități 

Ani 

Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 

UM: Număr persoane 

Număr 

persoane 

Număr 

persoane 

Număr 

persoane 

Bihor SIRBI 314 209 212 

© 1998 - 2016 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Șomeri înregistrați  

În ceea ce privește numărul de șomeri 

înregistrați la nivelul localității Sârbi, se 

poate menționa că în anul 2015 exista un 

număr de 14 persoane șomere, în scădere 

cu 6 persoane față de anul 2012.  

 

 

De asemenea se poate evidenția faptul că 

la nivelul anului 2015, din 14 persoane, 9 

persoane de sunt de sex masculin, iar 5 

persoane sunt de sex feminin.  
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În ceea ce privește anul 2016, la nivelul lunii Mai, Agenția Județeană de Ocupare a Forței de 

Muncă Bihor a raportat un număr de 9 șomeri, din care 8 persoane de sex masculin și 1 

persoană de sex feminin. În luna Aprilie a fost raportat un număr de 12 șomeri, din care 11 

persoane de sex masculin și 1 persoană de sex feminin, în luna Martie s-a raportat un număr 

de 9 șomeri, din care 8 persoane de sex masculin și 1 persoană de sex feminin, în luna 

Februarie s-a raportat un număr de 14 șomeri, din care 9 persoane de sex masculin și 5 

persoane de sex feminin, iar în luna Ianuarie s-a raportat un număr de 14 șomeri, din care 9 

persoane de sex masculin și 5 persoane de sex feminin. 

 

Tabel nr. 1-3 Numărul șomerilor înregistrați  

Sexe Județe Localități 

Perioade 

Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 

Număr 

persoane 

Număr 

persoane 

Număr 

persoane 

Număr 

persoane 

Total Bihor SIRBI 20 16 7 14 

Masculin Bihor SIRBI 14 9 2 9 

Feminin Bihor SIRBI 6 7 5 5 

© 1998 - 2016 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA 

 

 

Comuna Spinuș 

Situația socio-economică 

În ceea ce privește evoluția populației, 

având în vedere datele statistice puse la 

dispoziție de către Institutul Național de 

Statistică, s-a constatat faptul că  aceasta 

are un trend descrescător, ținând cont de 

faptul că la nivelul anului 2012 localitatea 

Spinuș avea un număr de 1218 persoane, 

la nivelul anului 2013 avea un număr de 

1224 persoane, la nivelul anului 2014 avea 

un număr de 1211 persoane, la nivelul 

anului 2015 avea un număr de 1194 

persoane, la nivelul anului 2016 avea un 

număr de 1165 persoane.  
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Din perspectiva grupelor de vârstă 

populația, la nivelul anului 2016, este una 

omogenă. Din punct de vedere al sexelor, la 

nivelul anului 2016, populația este formată 

într-un procent de 51% persoane de sex 

masculin și într-un procent de 49% 

persoane de sex feminin.  

 

 

Tabel nr.1-4  – Populația după domiciliu la 1 ianuarie 

Rezultatele cautarii - POPULATIA DUPA DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe de varsta, sexe, 

judete si localitati 

Varste 

si grupe 

de 

varsta 

Sexe 
Localita

ti 

Ani 

Anul 

2012 
Anul 2013 

Anul 

2014 

Anul 

2015 

Anul 

2016 

UM: Numar persoane 

Numar 

persoane 

Numar 

persoane 

Numar 

persoane 

Numar 

persoane 

Numar 

persoane 

Total Total SPINUS 1218 1224 1211 1194 1165 

- 
Masculi

n 
SPINUS 

618 625 623 609 590 

- Feminin SPINUS 600 599 588 585 575 

0- 4 ani Total SPINUS 53 61 62 68 66 

- 
Masculi

n 
SPINUS 

26 32 39 40 38 

- Feminin SPINUS 27 29 23 28 28 

5- 9 ani Total SPINUS 60 57 55 52 52 

- 
Masculi

n 
SPINUS 

35 33 25 20 23 

- Feminin SPINUS 25 24 30 32 29 

10-14 

ani 
Total SPINUS 

83 80 71 66 59 

- 
Masculi

n 
SPINUS 

51 46 44 43 35 

- Feminin SPINUS 32 34 27 23 24 

15-19 

ani 
Total SPINUS 

90 87 84 85 83 

- 
Masculi

n 
SPINUS 

47 48 49 48 52 

- Feminin SPINUS 43 39 35 37 31 

20-24 

ani 
Total SPINUS 

72 86 89 80 79 

- 
Masculi

n 
SPINUS 

43 48 49 47 44 

- Feminin SPINUS 29 38 40 33 35 

25-29 

ani 
Total SPINUS 

64 71 69 83 75 

- 
Masculi

n 
SPINUS 

39 44 39 45 41 

- Feminin SPINUS 25 27 30 38 34 

30-34 

ani 
Total SPINUS 

90 80 75 66 70 
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- 
Masculi

n 
SPINUS 

45 41 45 42 43 

- Feminin SPINUS 45 39 30 24 27 

35-39 

ani 
Total SPINUS 

93 96 99 102 94 

- 
Masculi

n 
SPINUS 

51 49 54 56 52 

- Feminin SPINUS 42 47 45 46 42 

40-44 

ani 
Total SPINUS 

108 107 109 98 96 

- 
Masculi

n 
SPINUS 

57 58 55 48 51 

- Feminin SPINUS 51 49 54 50 45 

45-49 

ani 
Total SPINUS 

58 67 75 88 98 

- 
Masculi

n 
SPINUS 

37 44 45 54 54 

- Feminin SPINUS 21 23 30 34 44 

50-54 

ani 
Total SPINUS 

62 57 53 51 49 

- 
Masculi

n 
SPINUS 

27 27 29 26 27 

- Feminin SPINUS 35 30 24 25 22 

55-59 

ani 
Total SPINUS 

54 57 53 49 58 

- 
Masculi

n 
SPINUS 

29 26 24 21 25 

- Feminin SPINUS 25 31 29 28 33 

60-64 

ani 
Total SPINUS 

79 79 77 66 56 

- 
Masculi

n 
SPINUS 

31 35 35 32 30 

- Feminin SPINUS 48 44 42 34 26 

65-69 

ani 
Total SPINUS 

80 75 71 73 66 

- 
Masculi

n 
SPINUS 

33 28 23 26 21 

- Feminin SPINUS 47 47 48 47 45 

70-74 

ani 
Total SPINUS 

63 63 63 63 60 

- 
Masculi

n 
SPINUS 

24 23 24 23 18 

- Feminin SPINUS 39 40 39 40 42 

75-79 

ani 
Total SPINUS 

58 53 56 51 47 

- 
Masculi

n 
SPINUS 

24 22 24 19 15 

- Feminin SPINUS 34 31 32 32 32 

80-84 

ani 
Total SPINUS 

29 30 30 31 37 

- 
Masculi

n 
SPINUS 

11 14 12 12 15 
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- Feminin SPINUS 18 16 18 19 22 

85 ani 

si peste 
Total SPINUS 

22 18 20 22 20 

- 
Masculi

n 
SPINUS 

8 7 8 7 6 

- Feminin SPINUS 14 11 12 15 14 

© 1998 - 2016 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA     

 

Conform Ministerului Educației Naționale și 

Cercetării Științifice la nivelul Comunei 

Spinuș există Școala Gimnazială Nr. 1, cu 

personalitate juridică, având ca mod de 

funcționare un schimb/zi, fiind publică de 

interes naţional şi local.  

Unitatea de învățământ este frecventată de 

un număr 129 elevi, având un număr 9 

formațiuni de studiu și un personal angajat 

în număr de 17. Școala Gimnazială Nr. 1 

este autorizată pentru ciclu preșcolar, 

primar și gimnazial. Clădirea unității de 

învățământ având o suprafață de 411 mp, 

structurată pe 1 etaj.  

De asemenea, în cadrul localității există și 

Grădinița cu Program Normal Nr. 1 care are 

un număr de 31 copii în grupa mare. 

În ceea ce privește numărul mediu al 

salariaților la nivelul localității Spinuș, se 

poate observa că în anul 2014, exista un 

număr de 78 persoane salariate, în scădere 

cu 61 de persoane față de anul 2012, adică 

a avut loc o scădere procentuală de 

43,88%. În ceea ce privește numărul mediu 

de salariați, având în vedere datele 

statistice puse la dispoziție de către 

Institutul Național de Statistică, s-a 

constatat un trend descrescător. 

 

Tabel nr. 1-5 Numărul mediu al salariaților pe localități 

Județe Localități 

Ani 

Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 

UM: Număr persoane 

Număr 

persoane 

Număr 

persoane 
Număr persoane 

Bihor SPINUȘ 139 86 78 

© 1998 - 2016 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Șomeri înregistrați  

În ceea ce privește numărul de șomeri 

înregistrați la nivelul localității Spinuș se 

poate menționa că în anul 2015 exista un 

număr de 8 persoane șomere, în scădere cu 

29 persoane față de anul 2012.  

De asemenea se poate evidenția faptul că 

la nivelul anului 2015, din 8 persoane, 5 

persoane de sunt de sex masculin, iar 3 

persoane sunt de sex feminin.  
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În ceea ce privește anul 2016, la nivelul 

lunii Mai, Agenția Județeană de Ocupare a 

Forței de Muncă Bihor a raportat un număr 

de 10 șomeri, din care 5 persoane de sex 

masculin și 5 persoană de sex feminin. În 

luna Aprilie a fost raportat un număr de 12 

șomeri, din care 7 persoane de sex 

masculin și 5 persoană de sex feminin, în 

luna Martie s-a raportat un număr de 11 

șomeri, din care 6 persoane de sex 

masculin și 5 persoană de sex feminin, în 

luna Februarie s-a raportat un număr de 8 

șomeri, din care 5 persoane de sex 

masculin și 3 persoane de sex feminin, iar 

în luna Ianuarie s-a raportat un număr de 8 

șomeri, din care 5 persoane de sex 

masculin și 3 persoane de sex feminin.

 

Tabel nr. 1-6 Numărul șomerilor înregistrați  

Sexe Județe Localități 

Perioade 

Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 

Număr 

persoane 

Număr 

persoane 

Număr 

persoane 

Număr 

persoane 

Total Bihor SPINUȘ 37 27 25 8 

Masculin Bihor SPINUȘ 26 17 19 5 

Feminin Bihor SPINUȘ 11 10 6 3 

© 1998 - 2016 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA 

 

In vederea stabilirii tendintelor 

demografice, în strânsă legatură cu 

impactul antropic asupra sitului, s-a 

sintetitzat evolutia socio-demografica a 

localitatilor. Pentru determinarea evolutiei, 

s-au considerat relevanti ultimii cinci ani, 

omogeni din punct de vedere al tendintelor. 

In baza documentelor oficiale consultate si 

a datelor furnizate de Institutul national de 

Statistica, s-a constatat tendinta in ce 

priveste evolutia numerica a populatiei 

comunelor dupa cum urmeaza:  

  

        Tabel 1-7 

 

Populatie 
  

  1 Unitati administrative  UM Spinuş Sârbi  Total 

2 Ponderea suprafetei ocupat in situl Natura 2000  % 4% 3% 7% 

3 POPULATIA DUPA DOMICILIU la 1 ianuarie 2012 numar 1218 2616 3834 

4 POPULATIA DUPA DOMICILIU la 1 ianuarie 2016 numar 1165 2490 3655 

5 Trendul populatie in perioada 2012-2016 numar -53 -126 -179 

6 Populatia tinara 0 - 29 ani la 1 ianuarie 2016 numar 414 813 1227 

7 Ponderea populatie tinere in total populatie % 36% 33% 34% 

8 Populatia cu virsta peste 65 de ani la 1 ianuarie 2016 numar 230 634 864 

9 Ponderea populatie imbatrinite in total populatie numar 20% 25% 24% 
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Comunitațile analizate au inregistrat in 

perioada 2012 – 2016, evoluții uniforme in 

ceea ce priveste populația cu domiciliul 

stabil la data de 01 ianuarie a fiecarui an, in 

sensul descresterii acesteia. Descresterea 

de populație cu 179 locuitori inregistreaza 

un procent de 4,63% fata de populatia de 

la data de 01 ianuarie 2012. Populația 

tînara (0-29 ani) inregistreaza o pondere de 

34% superioara populatiei cu virsta de 

peste 65 de ani cu o pondere de 24%. 

Densitatea scazuta a populatiei din zona de 

39 locuitori/km2 nu se poate manifesta ca 

un impact antropic asupra ariei protejate.  

          Tabel 1-8 

 

Forta de munca si somaj 
  

  1 Unitati administrative    Spinuş Sârbi  Total 

2 Ponderea suprafetei ocupat in situl Natura 2000  % 4% 3% 7% 

3 Numarul mediu al salariatilor la 2012   138 314 452 

4 Numarul mediu al salariatilor la 2014   78 212 290 

5 Trendul numarului mediu de salariati   -60 -102 -162 

6 Someri inregistrati la sfarsitul lunii dec 2012   37 20 57 

7 Someri inregistrati la sfarsitul lunii mai 2016   10 9 19 

8 Trendul somajului   -27 -11 -38 

10 Populatia stabila 18-62 ani   647 1323 1970 

11 Ponderea somajului   1,55% 0,68% 0,96% 

            

In cee ace priveste forta de munca si 

somajul la nivelul ariei studiate se constata 

in sinteza un trend descrescator al 

somajului de 38 de persoane. Ponderea 

somajului calculat fata de populația stabilă 

cu vîrsta cuprinsa intre 18 si 62 de ani este 

de 0,96%, inferioară ponderii somajului la 

nivelul județului Bihor. Numărul mediu al 

salariaților la nivelul anului 2014 este in 

scadere cu 162 de persoane fața de anul 

2012, scazind de la 452 persoane la 290 

persoane. Somajul scazut nu se poate 

manifesta ca un impact antropic asupra 

ariei protejate.  

Trendul descrescator al populației in zona si 

somajul scazut nu se manifesta ca si un 

impact antropic asupra mediului, motiv 

pentru care este necesara analizarea 

tendintelor  in ce priveste activitatile 

economice. 

 

Activitați economice in UAT-urile invecinate sitului 

           Tabel 1-9 

Unitati administrative  

An 

2015 Spinuş Sârbi  Total 

Ponderea suprafetei ocupat in situl Natura 2000  % 4% 3%   

Nr agenti economici din localitate   74 48 122 

din care PFA, AF, Intreprindere individuala   65 41 106 

Agentii economici pe  sfere de activitate:   74 48 122 

Comert   9 7 16 

Turism     1 1 

Agroturism   0 2 2 

Agrement   1 1 2 

alimentatie publica    1 1 2 

industria usoara    2 1 3 

prelucrarea lemnului   1   1 

constructii si prestari servicii   2 1 3 

Agricultura   58 34 92 

 

Activitatea economica preponderenta este 

agricultura, cu un numar de 92 de 

exploatatii agricole inregistrate ca si ferme 

mici care pe linga activitatea de producție 
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agricola pentru autoconsum desfasoara si 

mici activitați comerciale cu produsele 

agricole cultivate.  Micii antreprenori cu 

profil agroturistic inregistrati sunt in numar 

de 3. Un numar semnificativ de agenti 

economici sunt ocupati de sectorul 

comercial (16).  

Analizind turismul ca și principal beneficiar 

al serviciilor ecosistemice in UAT-urile 

studiate se constata o neconcordanta intre 

datele furnizate de INS si realitatea din 

teren. Numarul agentilor economici care 

sunt angrenati in activitați turistice fiind 

superior datelor furnizate. Pe baza datelor 

furnizate de INS activitatea turistica la 

nivelul anului 2015 se prezinta astfel:  

 

          Tabel 1-10 

Structuri turistice 

    Unitati administrative  UM Spinuş Sârbi  Total 

Ponderea suprafetei ocupat in situl 

Natura 2000  % 4% 3% 7% 

Structuri de primire turistica cu functiuni 

de cazare turistica  Numar 0 3 3 

Capacitatea de cazare turistica existenta  Locuri 0 64 64 

Capacitatea de cazare turistica in 

functiune/an Numar locuri-zile 0 24496 24496 

Sosiri ale turistilor in structuri de 

primire turistica Numar persoane 0 2961 2961 

Innoptari in structuri de primire turistica Numar innoptari 0 11281 11281 

          

 

Analizat prin prisma serviciilor ecosistemice 

recreative pe baza datelor furnizate de 

catre INS, turismul genereaza in medie la 

nivelul unui an venituri in valoare de 902 

mii lei, din care datorate sitului in valoare 

de 135 mii lei. Previzionind activitatea 

turistica pe un interval de 25 de ani 

valoarea actualizata a serviciilor recreative 

datorate sitului este in suma de 997 mii lei.  

          Tabel 1-11 

Turism  An baza 

Valoarea activităţilor turistice şi recreative actuale in UAT-uri - mii lei 902 

Numar innoptari 11.281 

Tarif mediu cazare 80 

Corectia datorata utilizarii resurselor de cazare in scopul accesarii beneficiilor din 

alte locatii 85% 

Numar innoptari utilizate pentru vizitarea resurselor sitului 1.692 

Valoarea activităţilor turistice şi recreative in scenariul  - mii lei 135 

Valoarea actualizata  a serviciilor turistice in scenariul BAU - mii lei - 997 

           

 

1.2. Contextul administrativ 

Contextul administrativ – Sârbi 

Comuna este situată în partea de nord est a 

judeţului Bihor, în zona de contact a 

Câmpiei Barcăului cu Dealurile Oradei, pe 

Râul Almaş. În componenţa comunei intră 

satele: Sârbi, reședință de comuna, Almaşu 

Mic, Burzuc, Chioag, Fegerenic, Sarcău. 

Majoritatea locuitorilor sunt români 

(90,72%). Principalele minorități sunt cele 

de slovaci (2,68%), maghiari (2,38%) și 

romi (1,07%). Pentru 3,1% din populație, 

apartenența etnică nu este cunoscută. Din 

punct de vedere confesional, majoritatea 

locuitorilor sunt ortodocși (52,78%), dar 

există și minorități de penticostali 

(32,62%), romano-catolici (5,63%), 

baptiști (3,22%) și greco-catolici (1,61%). 

Pentru 3,14% din populație, nu este 

cunoscută apartenența confesională. 

Comunitatea face parte din GAL Muntele 

Ses Bihor. 
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Contextul administrativ - Spinuș 

Teritoriul predominant deluros al localității 

este brăzdat de pârâurile Valea Fânațelor, 

cunoscut şi sub numele de Ghepeş, și 

Corbeni. Situat la 27 de km de orașul 

Marghita și la 38 de km de Oradea, 

reședința de județ, Spinuș se învecinează 

cu următoarele comune: Chişlaz la nord, 

Derna la est, Brusturi la sud, Sârbi la vest 

și Ciuhoi la nord-vest. 

Comuna este înfrăţită cu Comuna 

Hosszúpályi din Ungaria. La nivelul comunei 

fiinteaza 2 ong-uri reprezentate de 

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARA "VALEA GHEPESULUI" 

ASOCIATIA GREEN FOREST. Majoritatea 

locuitorilor sunt maghiari (71,5%), cu o 

minoritate de români (24,26%). Pentru 

3,57% din populație nu este cunoscută 

apartenența etnică. Din punct de vedere 

confesional majoritatea locuitorilor sunt 

reformați (55,61%), dar există și minorități 

de ortodocși (20,37%), romano-catolici 

(13,12%), baptiști (3,25%) și greco-catolici 

(1,86%). Pentru 3,69% din populație nu 

este cunoscută apartenența confesională. 

Principala cale de acces rutier în comună 

este Drumul Judeţean 767, care face 

legătura între Drumul Judeţean 191 şi 

Drumul Național 1 (E 60), respectiv între 

judeţele Satu – Mare şi Cluj. Lungimea 

totală a drumurilor din interiorul comunei 

este de 34 km.  Cea mai apropiată gară de 

transport persoane și mărfuri se află la 27 

de km depărtare, în Marghita. Comunitatea 

face parte din GAL Muntele Ses Bihor. 

 

1.3. Contextul cultural 

Contextul cultural - Sârbi 

Infrastructura de desfăşurare a activităţilor 

culturale este formată din căminele 

culturale de pe raza comunei. Dansurile 

populare si costumele traditionale sunt 

prezente in comuna cu ocazia sărbatorilor 

aniversare. Comuna detine facilitățile 

culturale, turistice şi de agrement care sa 

asigure confortul social al locuitorilor. 

Contextul cultural – Spinuş 

Comunitatea locala este angrenata in 

proiecte culturale microregionale, 

desfasurate in parteneriat cu 2 GAL-uri din 

Judetul Alba. Ca si obiective de interes 

turisti ale comunei mentionam Biserica 

ortodoxă din Spinuş, datând din anul 

1884;Biserica ortodoxă din Ciuleşti, 

construită în anul 1898; Biserica ortodoxă 

din Nădar, datând din anul 1850. 

Infrastructura de desfăşurare a activităţilor 

culturale este formată atât din biblioteci, 

cât şi din căminele culturale.  

 

1.4. Planurile și programele viitoare de dezvoltare a zonei 

 

Principalele proiecte in derulare si in 

perspectiva pina la nivelul anului 2020 nu 

afecteaza prin implementarea lor mediul. 

Enumeram in acest sens: 

- asfaltarea Drumului Comunal 119, 

Sălişte-Spinuş; 

- renovarea sediului primărie Spinusi; 

- reabilitarea dispensarului local 

Spinus; 

- renovarea căminului cultural din 

satul Ciuleşti; 

- asfaltarea Drumului Comunal 111 ce 

asigură comunicarea cu satul 

Gurbeşti. 

- proiect integrat privind dotarea 

parcurilor din localitățile Săliște și 

Ciulești și dotarea căminelor 

culturale din localitățile Spinuș și 

Ciulești, comuna Spinuș, județul 

Bihor 

- îmbunătățirea dotării căminelor 

culturale pentru promovarea 

tradițiilor și a specificului cultural 

local și achiziția de echipamente 

pentru servicii publice 

- amenajare spaţiu de joacă şi 

amplasare mobilier în comuna 

Spinuş 

- alimentare cu apă în satele Sârbi, 

Burzuc, Fegernic, Almaşu Mic, 

Chioag, Sarcău-Sârbi 

- modernizarea iluminatului public 

comuna Sârbi 

- modernizare drumuri comunale 

comuna Sârbi 

- alimentare cu gaze naturale comuna 

Sârbi 
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2. Modul de utilizarea a terenurilor 
 

Tabel 2-1 Utilizarea terenurilor ROSCI 0347 Pajiştea Fergenic:  

  Modul de utilizare a terenurilor.  Suprafaţă (ha) 
Pondere 

(%) 

1 agricultură 267,70 89,34% 

2 urbanizare 0,00 0,00% 

3 păduri 25,87 8,63% 

  din care exploatare forestiera 25,87 8,63% 

  din care  paduri protejate (categoria T1 si T2) 25,87 8,63% 

4 zone recreaţionale,  28,60 9,54% 

5 vânătoare 293,57 97,98% 

6 pescuit,  2,72 0,91% 

7 balastiere,  0,00 0,00% 

8 utilizarea apei, 2,72 0,91% 

9 turism,  296,30 98,89% 

10 depozitarea deşeurilor,  0,00 0,00% 

11 braconaj 296,30 98,89% 
 

 

Tabel 2-2 Proprietatea terenurilor ROSCI 0347 Pajiştea Fergenic:  

  
PROPRIETARI TERENURI Suprafaţă (ha) 

Pondere 
(%) 

1 Proprietate public privata 90,48 30,20% 

2 Persoane fizice 0,31 0,10% 

3 Persoane juridice   0,00% 

4 Statul Român   0,00% 

5 Teren in litigiu   0,00% 

6 Composesorat   0,00% 

7 Asociatii   0,00% 

8 Proprietate necunoscuta 208,85 69,70% 

  TOTAL 299,63 100,00% 

 

Tabel 2-3 Administrarea terenurilor ROSCI 0347 Pajiştea Fergenic:  

  
ADMINISTRATORI AI TERENULUI Suprafaţă (ha) 

Pondere 
(%) 

1 Asociaţii   0,00% 

2 Consiliul Local 90,48 30,20% 

3 Persoane fizice 0,31 0,10% 

4 Persoane juridice   0,00% 

5 RNP Romsilva, OS    0,00% 

6 Teren in litigiu   0,00% 

7 Composesorat   0,00% 

8 C.N.A.D.R.   0,00% 

9 Administrare necunoscuta 208,85 69,70% 

  Total 299,63 100,00% 
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Situl Natura 2000 ROSCI0347 Pajiştea 

Fegernic este caracterizat în cea mai mare 

parte de păşuni (aproximativ 78% din 

suprafaţa totală a ariei naturale protejate) 

şi zone ocupate în mare parte de 

agricultură cu suprafeţe semnificative de 

vegetaţie naturală 

 

3. Analiza și evaluare modului de utilizare a terenului 
 

3.1.  Statutul activităților – Importanța economică 

Suprafetele de teren privite prin prisma 

serviciului ecosistemic de aprovizionare cu 

alimente generate de catre pasunatul 

desfasurata in interiorul sitului analizat 

genereaza venituri anuale medii din 

producția de lapte in valoare de 902 mii lei 

la care se adauga cea din producția de 

carne in valoare de 126 mii lei. Valoare 

actualizata calculata pe baza privizionarii si 

analizei factorilor de mai jos pentru un 

interval de 25 de ani este de 29.096 mii lei. 

         Tabel 2-3 

Agricultură   

Suprafata ocupata de pasuni si finete - ha - 268 

Numarul de UVM  501 

Capacitatea de suport admisa UVM/Ha 2,5 

Venituri din productia de lapte - mii lei/an 902 

Venituri din productia de carne - mii lei/an 126 

Valoarea hranei asigurate de păşuni pe termen scurt - mii lei/an 1028 

Valoarea actualizata a serviciilor ecosistemice de aprovizionare cu 

alimente - mii lei - 29096 

 

Terenurile agricole ocupa o suprafață de 

49,43 Ha. Practicile agricole nu se 

manifesta ca si o amenintare antropica, 

suprafatele de teren agricol fiind ocupate in 

procent semnificativ de vegetaţie naturală 

si mai putin de culturi agricole. 

 

3.1.1. Activitati antropice surprinse 

 

- I02 specii native (indigene) 

problematice  

- I01 Specii invazive non-native 

(alogene) 

- D01 Drumuri, poteci şi căi ferate 

- A04.01.05 Păşunatul intensiv în 

amestec de animale 

 

3.1.2. Activități cu impact asupra biodiversității și ecosistemelor 

În secţiunile din cadrul acestui subcapitol 

sunt prezentate rezultatele evaluării 

impactului asupra habitatului şi speciei 

(menţionate în Formularul Standard Natura 

2000 pentru ROSCI0347) cauzate de 

presiunile actuale şi ameninţările viitoare 

din cadrul ariei naturale protejate 

ROSCI0347 Pajiştea Fegernic. 

 

3.1.2.1. Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra habitatului 

R3122 

În Tabelele nr. 3-1÷3-3 sunt prezentate 

rezultatele evaluării impacturilor cauzate de 

presiunile actuale asupra habitatului R3122 

Tufărişuri ponto-panonice de porumbar 

(Prunus spinosa) şi păducel (Crataegus 

monogyna) din cadrul ROSCI0347 Pajiştea 

Fegernic. 

 

Tabelul nr. 3-1 Evaluarea impactului cauzat de presiunea A04.01.05 asupra 

habitatului R3122 Tufărişuri ponto-panonice de porumbar (Prunus spinosa) şi 

păducel (Crataegus monogyna) din cadrul ROSCI0347 Pajiştea Fegernic 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală A04.01.05 Păşunatul intensiv în amestec de animale 

G.1 

Clasificarea 

tipului de 

habitat 

Habitat de interes național 
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Cod Parametru Descriere 

G.2 

Codul unic al 

tipului de 

habitat 

R3122 Tufărişuri ponto-panonice de porumbar (Prunus spinosa) 

şi păducel (Crataegus monogyna) 

G.3 

Localizarea 

impactului 

cauzat de 

presiunile 

actuale asupra 

tipului de 

habitat 

[geometrie] 

 

G.4 

Localizarea 

impactului 

cauzat de 

presiunile 

actuale asupra 

tipului de 

habitat 

[descriere] 

Păşunatul se manifestă la nivelul întregii suprafeţe a habitatului 

de Tufărişuri ponto-panonice de porumbar (Prunus spinosa) şi 

păducel (Crataegus monogyna), respectiv în zonele joase ale 

Dealului Homorod, zona Săldăbagiu dar şi la Est de pârâul 

Almăşel. 

G.5 

Intensitatea 

localizata a 

impactului 

cauzat de 

presiunile 

actuale asupra 

tipului de 

habitat 

Pe întreaga suprafaţă a habitatului R3122 Tufărişuri ponto-

panonice de porumbar (Prunus spinosa) şi păducel (Crataegus 

monogyna), presiunea A04.01.05 Păşunatul intensiv în amestec 

de animale se manifestă cu o intensitate medie– viabilitatea pe 

termen lung a habitatului, în locul respectiv, este semnificativ 

afectată. 

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice 

G.7 Detalii 

Păşunatul este necesar menţinerii habitatului de tufărişuri 

ponto-panonice de porumbar (Prunus spinosa) şi păducel 

(Crataegus monogyna) ca urmare a prevenirii împăduririi însă 

numărul de animale care păşunează trebuie raportat la 

capacitatea de suport a pajiştii şi trebuie respectat. 
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Tabelul nr. 3-2 Evaluarea impactului cauzat de presiunea I01 asupra habitatului 

R3122 Tufărişuri ponto-panonice de porumbar (Prunus spinosa) şi păducel 

(Crataegus monogyna) din cadrul ROSCI0347 Pajiştea Fegernic 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală I01 Specii invazive non-native (alogene) 

G.1 
Clasificarea tipului de 

habitat 
Habitat de interes național 

G.2 
Codul unic al tipului de 

habitat 

R3122 Tufărişuri ponto-panonice de porumbar (Prunus 

spinosa) şi păducel (Crataegus monogyna) 

G.3 

Localizarea impactului 

cauzat de presiunile 

actuale asupra tipului 

de habitat [geometrie] 

 

G.4 

Localizarea impactului 

cauzat de presiunile 

actuale asupra tipului 

de habitat [descriere] 

Deşi salcâmul (Robinia pseudoacacia) a fost identificat în 

mai multe locaţii din cadrul sitului, o mai mare densitate a 

acestei specii a fost identificată în zona de Sud a sitului 

Natura 2000 ROSCI0347 Pajiştea Fegernic, pe locaţia unei 

vechi livezi de meri. 

G.5 

Intensitatea localizata 

a impactului cauzat de 

presiunile actuale 

asupra tipului de 

habitat 

Deşi salcâmul are o viteză mare de creştere,  menţinerea 

sub control a acestuia nu este dificilă şi se poate considera 

că viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat, în locul 

respectiv, este semnificativ afectată, fiind astfel considerate 

o intensitate medie. 

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice 

G.7 Detalii 

Robinia pseudoacacia favorizează apariţia competiţiei 

interspecifice şi eliminarea unor specii caracteristice. 

Salcâmul (Robinia pseudoacacia) reprezintă o specie alogenă 

cu caracter invaziv care necesită eliminată datorită atât 

acumulării azotului în sol, prin nodozităţile radiculare, 

cauzând probleme în conservarea vegetaţiei native, prin 

stimularea speciilor nitrofile, cât şi prin transpiraţia foarte 

intensă care diminuează disponibilul de apă din sol pentru 

alte plante. 
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Tabelul nr. 3-3 Evaluarea impactului cauzat de presiunea K01.01 asupra habitatului 

R3122 Tufărişuri ponto-panonice de porumbar (Prunus spinosa) şi păducel 

(Crataegus monogyna) din cadrul ROSCI0347 Pajiştea Fegernic 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală K01.01 Eroziune 

G.1 

Clasificarea 

tipului de 

habitat 

Habitat de interes naţional 

G.2 

Codul unic al 

tipului de 

habitat 

R3122 Tufărişuri ponto-panonice de porumbar (Prunus spinosa) 

şi păducel (Crataegus monogyna) 

G.3 

Localizarea 

impactului 

cauzat de 

presiunile 

actuale asupra 

tipului de 

habitat 

[geometrie] 

 

G.4 

Localizarea 

impactului 

cauzat de 

presiunile 

actuale asupra 

tipului de 

habitat 

[descriere] 

Ca urmare a faptului că pe Dealul Homorod şi în zona Săldăbagiu 

vegetaţia este săracă, retenţia de apă este scăzuta iar 

torenţialitatea este pronunţată. În acest sens, de-a lungul 

timpului, versanţii din Vestul şi Estul pârâului Almăşel au 

dezvoltat ravene de diferite dimensiuni. 

 

G.5 

Intensitatea 

localizata a 

impactului 

cauzat de 

presiunile 

actuale asupra 

tipului de 

habitat 

Eroziunea nu reprezintă un proces cu evoluţie rapidă, mai ales în 

cadrul sitului Natura 2000 ROSIC0347 Pajiştea Fegernic însă, pe 

termen lung, viabilitatea habitatului în zonele evidenţiate poate fi 

semnificativ afectată. În acest sens considerăm că intensitatea 

impactului cauzat de eroziune asupra habitatului R3122 

Tufărişuri ponto-panonice de porumbar (Prunus spinosa) şi 

păducel (Crataegus monogyna) este medie. 

G.6 Confidenţialitate Informaţii publice 
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Cod Parametru Descriere 

G.7 Detalii 
Eroziunea în cadrul sitului Natura 2000 ROSCI0347 Pajiştea 

Fegernic 

 

3.1.2.2. Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei 

Spermophilus citellus 

 

În Tabelele nr. 3-4÷3-7 sunt prezentate 

rezultatele evaluării impacturilor cauzate de 

presiunile actuale asupra speciei 1335 – 

Spermophilus citellus din cadrul ROSCI0347 

Pajiştea Fegernic. 

 

Tabelul nr. 3-4 Evaluarea impactului cauzat de presiunea A04.01.05 asupra speciei 

1335 – Spermophilus citellus din cadrul ROSCI0347 Pajiştea Fegernic 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală A04.01.05 Păşunatul intensiv în amestec de animale 

E.1 Specia 
Popândău - Spermophilus citellus (Linnaeus, 1766) – Cod 

EUNIS 1335 

E.2 

Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile 

actuale asupra 

speciei 

[geometrie] 

 

E.3 

Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile 

actuale asupra 

speciei 

[descriere] 

Păşunatul se manifestă pe întreaga suprafaţă a habitatului 

popândăului (Spermophilus citellus), respectiv la Sud de 

localitatea Sarcău, în pajiştea situată la Vest de pârâul Almăşel, 

până în apropiere de lacul de acumulare de pe pârâul Almaş. De 

asemenea, zone de la Est de localitatea Sarcău prezintă o 

densitate ridicată a speciei 

E.4 

Intensitatea 

localizată a 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile 

actuale asupra 

speciei 

Pe întreaga suprafaţă a habitatului popândăului (Spermophilus 

citellus), presiunea A04.01.05 Păşunatul intensiv în amestec de 

animale se manifestă cu o intensitate medie– viabilitatea pe 

termen lung a speciei, în locul respectiv, este semnificativ 

afectată. 
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Cod Parametru Descriere 

E.5 Confidenţialitate Informaţii publice 

E.6 Detalii 

Păşunatul este necesar menţinerii viabilităţii populaţiei de 

popândău în interiorul sitului prin împiedicarea dezvoltării 

speciilor de plante lemnoase sau ierboase înalte în cadrul 

pajiştilor. Totuşi, numărul de animale care păşunează trebuie 

raportat la capacitatea de suport a pajiştii şi trebuie respectat. 

 

 

 

Tabelul nr. 3-5 Evaluarea impactului cauzat de presiunea D01 asupra speciei 1335 – 

Spermophilus citellus din cadrul ROSCI0347 Pajiştea Fegernic 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală D01 Drumuri, poteci şi căi ferate 

E.1 Specia 
Popândău - Spermophilus citellus (Linnaeus, 1766) – Cod 

EUNIS 1335 

E.2 

Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile 

actuale asupra 

speciei 

[geometrie] 

 

E.3 

Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile 

actuale asupra 

speciei 

[descriere] 

În interiorul sitului, drumurile sunt localizate preponderent în 

zona centrală şi au o dispoziţie generală de la Nord la Sud. 

Drumul de exploatare ce face legătura între localităţile Sarcău şi 

Fegernic traversează zona de Est a sitului şi prezintă o 

bifurcaţie. Alături de acesta mai sunt numeroase drumuri şi 

poteci prin pajişte ce permit accesul cu animale sau vehicule la 

valea pârâului Almaş şi în zona sudică a sitului. 

E.4 

Intensitatea 

localizată a 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile 

actuale asupra 

speciei 

Pe întreaga suprafaţă a habitatului popândăului (Spermophilus 

citellus), presiunea D01 Drumuri, poteci şi căi ferate se 

manifestă cu o intensitate medie– viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, este semnificativ afectată. 
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Cod Parametru Descriere 

E.5 Confidenţialitate Informaţii publice 

E.6 Detalii 

Prezenţa drumurilor în interiorul pajiştii, şi implicit în habitatul 

popândăului (Spermophilus citellus) reprezintă o presiune la 

adresa acestei populaţii ca urmare a riscului de mortalitate a 

indivizilor ca urmare a traficului auto în sit. 

 

 

 

 

Tabelul nr. 3-6 Evaluarea impactului cauzat de presiunea I02 asupra speciei 1335 – 

Spermophilus citellus din cadrul ROSCI0347 Pajiştea Fegernic 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală I02 specii native (indigene) problematice 

E.1 Specia 
Popândău - Spermophilus citellus (Linnaeus, 1766) – Cod EUNIS 

1335 

E.2 

Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile 

actuale asupra 

speciei 

[geometrie] 

 

E.3 

Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile 

actuale asupra 

speciei 

[descriere] 

Specii de mamifere prădătoare necaracteristice popândăului 

(Spermophilus citellus) precum câinii sau pisicile, pot fi prezente 

pe întreaga suprafaţă a habitatului popândăului din cadrul sitului 

Natura 2000 ROSCI0347 Pajiştea Fegernic. 

E.4 

Intensitatea 

localizată a 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile 

actuale asupra 

speciei 

Pe întreaga suprafaţă a habitatului popândăului (Spermophilus 

citellus), presiunea I02 specii native (indigene) problematice se 

manifestă cu o intensitate medie– viabilitatea pe termen lung a 

speciei, în locul respectiv, este semnificativ afectată. 
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Cod Parametru Descriere 

E.5 Confidenţialitate Informaţii publice 

E.6 Detalii 

Pisicile şi câinii din localităţile învecinate sitului, precum şi câinii 

însoţitori de la stânele din cadrul sitului pot constitui prădători 

nespecifici pentru popândăi. 

 

 

 

 

 

Tabelul nr. 3-7 Evaluarea impactului cauzat de presiunea E03.01 asupra speciei 1335 

– Spermophilus citellus din cadrul ROSCI0347 Pajiştea Fegernic 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune actuală 
E03.01 Depozitarea deşeurilor menajere/deşeuri provenite din 

baze de agrement 

E.1 Specia 
Popândău - Spermophilus citellus (Linnaeus, 1766) – Cod 

EUNIS 1335 

E.2 

Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile 

actuale asupra 

speciei 

[geometrie] 
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Cod Parametru Descriere 

E.3 

Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile 

actuale asupra 

speciei 

[descriere] 

În cursul vizitelor din teren s-a constatat că la limita estică a 

sitului Natura 2000 ROSCI0347 Pajiştea Fegernic, pe pajişte, în 

apropiere de drumul de exploatare ce face legătura dintre 

localităţile Sarcău şi Fegernic, sunt depozitate deşeuri 

menajere. Izolat au mai fost identificate deşeuri în cadrul sitului 

însă acestea nu au fost considerate ca fiind o presiune la adresa 

speciei. 

E.4 

Intensitatea 

localizată a 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile 

actuale asupra 

speciei 

Suprafaţa ocupată de deşeuri menajere de la limita estică a 

sitului Natura 2000 ROSCI0347 Pajiştea Fegernic este 

considerată o presiune cu intensitate medie asupra speciei. 

E.5 Confidenţialitate Informaţii publice 

E.6 Detalii 

Prin depozitarea deşeurilor menajere în pajişte se ocupă o 

suprafaţă de habitat favorabil speciei şi sunt atrase specii de 

mamifere (câini, pisici) ce pot acţiona şi ca prădători nespecifici 

ai popândăului 

 

 

3.2. Tendințe ale activităților  (dezvoltare, descreștere) 

 

3.2.1. Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările viitoare asupra habitatului 

 

În Tabelele nr. 3-8÷3-10 sunt prezentate 

rezultatele evaluării impacturilor cauzate de 

ameninţările viitoare asupra habitatului 

R3122 Tufărişuri ponto-panonice de 

porumbar (Prunus spinosa) şi păducel 

(Crataegus monogyna) din cadrul 

ROSCI0347 Pajiştea Fegernic. 

 

Tabelul nr. 3-8 Evaluarea impactului cauzat de ameninţarea A04.01.05 asupra 

habitatului R3122 Tufărişuri ponto-panonice de porumbar (Prunus spinosa) şi 

păducel (Crataegus monogyna) din cadrul ROSCI0347 Pajiştea Fegernic 

Cod Parametru Descriere 

B.1 
Ameninţare 

viitoare 
A04.01.05 Păşunatul intensiv în amestec de animale 

H.1 
Clasificarea 

tipului de habitat 
Habitat de interes național 

H.2 
Codul unic al 

tipului de habitat 

R3122 Tufărişuri ponto-panonice de porumbar (Prunus 

spinosa) şi păducel (Crataegus monogyna) 
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Cod Parametru Descriere 

H.3 

Localizarea 

impactului cauzat 

de ameninţările 

viitoare asupra 

tipului de habitat 

[geometrie] 

 

H.4 

Localizarea 

impactului cauzat 

de ameninţările 

viitoare asupra 

tipului de habitat 

[descriere] 

Păşunatul va continua să se manifeste la nivelul întregii 

suprafeţe a habitatului de Tufărişuri ponto-panonice de 

porumbar (Prunus spinosa) şi păducel (Crataegus monogyna), 

mai ales în partea sudică 

H.5 

Intensitatea 

localizata a 

impactului cauzat 

de ameninţările 

viitoare asupra 

tipului de habitat 

Păşunatul este important pentru menţinerea suprafeţelor de 

pajişte însă numărul de animale care păşunează trebuie 

corelat cu capacitatea de suport a pajiştii. Astfel putem 

clasifica prezenta amenințare ca fiind de intensitate Medie (M) 

– viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat, în locul 

respectiv, este semnificativ afectată. 

H.6 Confidenţialitate Informaţii publice 

H.7 Detalii 

Se constată necesitatea realizării unui studiu privind 

capacitatea de suport a Pajiştii Fegernic şi adaptarea 

numărului de animale în funcţie de concluziile acestuia. De 

asemenea, este necesară sistarea păşunatului pe timpul iernii 

şi la începutul primăverii. 

 

Tabelul nr. 3-9 Evaluarea impactului cauzat de ameninţarea I01 asupra habitatului 

R3122 Tufărişuri ponto-panonice de porumbar (Prunus spinosa) şi păducel 

(Crataegus monogyna) din cadrul ROSCI0347 Pajiştea Fegernic 

Cod Parametru Descriere 

B.1 
Ameninţare 

viitoare 
I01 Specii invazive non-native (alogene) 

H.1 
Clasificarea 

tipului de habitat 
Habitat de interes național. 

H.2 
Codul unic al 

tipului de habitat 

R3122 Tufărişuri ponto-panonice de porumbar (Prunus 

spinosa) şi păducel (Crataegus monogyna) 
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Cod Parametru Descriere 

H.3 

Localizarea 

impactului cauzat 

de ameninţările 

viitoare asupra 

tipului de habitat 

[geometrie] 

 

H.4 

Localizarea 

impactului cauzat 

de ameninţările 

viitoare asupra 

tipului de habitat 

[descriere] 

Prezenţa versanţilor expuşi la eroziune poate pune problema 

stabilizării acestora şi, având în vedere că salcâmul este cea 

mai utilizată specie pentru astfel de lucrări, există 

posibilitatea extinderii suprafețelor acoperite de salcâm din 

cadrul sitului. 

H.5 

Intensitatea 

localizata a 

impactului cauzat 

de ameninţările 

viitoare asupra 

tipului de habitat 

Creşterea suprafeţei acoperite cu salcâm din cadrul sitului 

Natura 2000 ROSCI0347 Pajiştea Fegernic poate avea 

consecinţe grave la nivelul habitatului ca urmare a capacităţii 

salcâmului de a acumula azot în sol şi prin transpiraţia foarte 

intensă, în acest sens, intensitatea localizată a impactului 

cauzat de ameninţările viitoare asupra tipului de habitat a 

fost clasificată ca fiind medie (M) – viabilitatea pe termen 

lung a tipului de habitat, în locul respectiv, este semnificativ 

afectată. 

H.6 Confidenţialitate Informaţii publice 

H.7 Detalii 

În vederea stabilizării versanţilor expuşi la eroziune, se 

recomandă utilizarea speciilor vegetale native şi specific 

zonei, precum porumbar (Prunus spinosa) şi păducel 

(Crataegus monogyna) 

 

Tabelul nr. 3-10 Evaluarea impactului cauzat de ameninţarea A04.01.05 asupra 

habitatului R3122 Tufărişuri ponto-panonice de porumbar (Prunus spinosa) şi 

păducel (Crataegus monogyna) din cadrul ROSCI0347 Pajiştea Fegernic 

Cod Parametru Descriere 
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Cod Parametru Descriere 

B.1 
Ameninţare 

viitoare 
K01.01 Eroziune 

H.1 
Clasificarea 

tipului de habitat 
Habitat de interes naţional 

H.2 
Codul unic al 

tipului de habitat 

R3122 Tufărişuri ponto-panonice de porumbar (Prunus 

spinosa) şi păducel (Crataegus monogyna) 

H.3 

Localizarea 

impactului cauzat 

de ameninţările 

viitoare asupra 

tipului de habitat 

[geometrie] 

 

H.4 

Localizarea 

impactului cauzat 

de ameninţările 

viitoare asupra 

tipului de habitat 

[descriere] 

Dezvoltarea ravenelor în versanţii Dealului Homorod precum 

şi a celor din zona Săldăbagiu pot duce la reducerea 

suprafeţei habitatului R3122 Tufărişuri ponto-panonice de 

porumbar (Prunus spinosa) şi păducel (Crataegus monogyna) 

din limitele sitului. Ca urmare a torenţialităţii pronunţate şi a 

retenţiei scăzute de apă, precum şi a numărului mare de 

animale domestice, eroziunea poate fi favorizată iar astfel de 

ravene se pot dezvolta pe toţi versanţii. 

H.5 

Intensitatea 

localizata a 

impactului cauzat 

de ameninţările 

viitoare asupra 

tipului de habitat 

Eroziunea nu reprezintă un proces cu evoluţie rapidă, mai 

ales în cadrul sitului Natura 2000 ROSIC0347 Pajiştea 

Fegernic însă, prin posibilitatea apariţiei unor noi suprafeţe 

expuse eroziunii, habitatul poate fi semnificativ afectat. În 

acest sens considerăm că intensitatea impactului cauzat de 

eroziune asupra habitatului R3122 Tufărişuri ponto-panonice 

de porumbar (Prunus spinosa) şi păducel (Crataegus 

monogyna) este medie. 

H.6 Confidenţialitate Informaţii publice 

H.7 Detalii 

În vederea stabilizării versanţilor expuşi la eroziune, se 

recomandă utilizarea speciilor vegetale native şi specific 

zonei, precum porumbar (Prunus spinosa) şi păducel 

(Crataegus monogyna) 

 

3.2.2. Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările viitoare asupra speciei 

În Tabelele nr. 3-11 şi 3-12 sunt 

prezentate rezultatele evaluării impacturilor 

cauzate de ameninţările viitoare asupra 

speciei 1335 – Spermophilus citellus din 

cadrul ROSCI0347 Pajiştea Fegernic. 

 

 

 



 

 
 

27 

R
A

P
O

R
T

 I
M

P
A

C
T

 
E

E
A

G
R

A
N

T
S

 

Tabelul nr. 3-11 Evaluarea impactului cauzat de ameninţarea D01.02 asupra speciei 

1335 – Spermophilus citellus din cadrul ROSCI0347 Pajiştea Fegernic 

Cod Parametru Descriere 

E.1 
Ameninţare 

viitoare 
D01.02 Drumuri, autostrăzi 

F.1 Specia 
Popândău - Spermophilus citellus (Linnaeus, 1766) – Cod EUNIS 

1335 

F.2 

Localizarea 

impactului 

cauzat de 

ameninţările 

viitoare asupra 

speciei  

[geometrie] 

 

F.3 

Localizarea 

impactului 

cauzat de 

ameninţările 

viitoare asupra 

speciei 

[descriere] 

Tronsonul Autostrăzii Suplacu de Barcău – Borş intersectează 

situl Natura 2000 ROSCI0347 Pajiştea Fegernic în zona nordică 

a acestuia, pe valea pârâului Almăşel. 

F.4 

Intensitatea 

localizata a 

impactului 

cauzat de 

ameninţările 

viitoare asupra 

speciei 

Luând în considerare natura lucrărilor necesare în vederea 

construirii Autostrăzii Suplacu de Barcău – Borş (schimbarea 

utilizării terenului şi implicit distrugerea habitatului favorabil 

pentru popândău) precum şi zgomotul şi vibraţiile ce vor rezulta 

ca urmare a operării autostrăzii, se poate afirma că va exista o 

intensitate ridicată a ameninţării 

F.5 Confidenţialitate Informaţii publice 

F.6 Detalii 

Prin construirea autostrăzii în habitatul favorabil al popândăului 

din cadrul sitului Natura 2000 ROSCI0347 Pajiştea Fegernic se 

preconizează două tipuri de impacturi: impactul direct 

(distrugerea habitatului) şi un impact indirect (alterarea 

condiţiilor de habitat). 

 

Tabelul nr. 3-12 Evaluarea impactului cauzat de ameninţarea A04.01.05 asupra 

speciei 1335 – Spermophilus citellus din cadrul ROSCI0347 Pajiştea Fegernic 

Cod Parametru Descriere 

E.1 
Ameninţare 

viitoare 
A04.01.05 Păşunatul intensiv în amestec de animale 

E.1 Specia 
Popândău - Spermophilus citellus (Linnaeus, 1766) – Cod 

EUNIS 1335 
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Cod Parametru Descriere 

F.2 

Localizarea 

impactului 

cauzat de 

ameninţările 

viitoare asupra 

speciei  

[geometrie] 

 

F.3 

Localizarea 

impactului 

cauzat de 

ameninţările 

viitoare asupra 

speciei 

[descriere] 

Păşunatul se manifestă pe întreaga suprafaţă a habitatului 

popândăului (Spermophilus citellus), respectiv la Sud de 

localitatea Sarcău, în pajiştea situată la Vest de pârâul Almăşel, 

până în apropiere de lacul de acumulare de pe pârâul Almaş. De 

asemenea, zone de la Est de localitatea Sarcău prezintă o 

densitate ridicată a speciei. 

F.4 

Intensitatea 

localizata a 

impactului 

cauzat de 

ameninţările 

viitoare asupra 

speciei 

Pe întreaga suprafaţă a habitatului popândăului (Spermophilus 

citellus), presiunea A04.01.05 Păşunatul intensiv în amestec de 

animale se manifestă cu o intensitate medie– viabilitatea pe 

termen lung a speciei, în locul respectiv, este semnificativ 

afectată. 

E.5 Confidenţialitate Informaţii publice 

E.6 Detalii 

Păşunatul este necesar menţinerii viabilităţii populaţiei de 

popândău în interiorul sitului prin împiedicarea dezvoltării 

speciilor de plante lemnoase sau ierboase înalte în cadrul 

pajiştilor. Totuşi, numărul de animale care păşunează trebuie 

raportat la capacitatea de suport a pajiştii şi trebuie respectat. 

 

3.3. Durata activităților (sezoniere sau permanente) 

- I02 specii native (indigene) 

problematice - permanenta 

- I01 Specii invazive non-native 

(alogene) – permanenta 

- D01 Drumuri, poteci şi căi ferate – 

permanenta 

- A04.01.05 Păşunatul intensiv în 

amestec de animale - sezoniera 

 

3.4. Impactul asupra mediului/ stării de conservare favorabilă  

Descrisa detaliat în tabelele anterioare  
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3.5. Clasificare a impacturilor (durata de manifestare, suprafața afectată, natura 

efectelor) 

Descrisa detaliat în tabelele anterioare  

 

 

4. Analiza stării de conservare a speciilor și habitatelor 
 

4.1 . Evaluarea stării de conservare a elementelor de biodiversitate în baza cărora 

a fost declarată aria naturală protejată ROSCI0347 Pajiştea Fegernic 

 

În secţiunile din cadrul acestui subcapitol 

sunt prezentate rezultatele evaluării stării 

de conservare a habitatului şi speciei 

(menţionate în Formularul Standard Natura 

2000) din cadrul ariei naturale protejate 

ROSCI0347 Pajiştea Fegernic. 

 

4.1.1. Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 

 

4.1.1.1. Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al 

suprafeţei acoperite de către tipul de habitat 

 

În Tabelul nr. 4-1 sunt prezentate 

rezultatele evaluării stării de conservare a 

habitatului R3122 Tufărişuri ponto-panonice 

de porumbar (Prunus spinosa) şi păducel 

(Crataegus monogyna) din punct de vedere 

al suprafeţei ocupate. 

 

Tabelul nr. 4-1 Evaluarea stării de conservare a R3122 Tufărişuri ponto-panonice de 

porumbar (Prunus spinosa) şi păducel (Crataegus monogyna) din punct de vedere al 

suprafeţei ocupate 

Nr. Parametru Descriere 

E.1. 
Clasificarea 

tipului de habitat 
Habitat de interes național 

E.2. 
Codul unic al 

tipului de habitat 

R3122 Tufărişuri ponto-panonice de porumbar (Prunus 

spinosa) şi păducel (Crataegus monogyna) 

E.3. 

Suprafaţa 

ocupată de tipul 

de habitat în aria 

naturală 

protejată 

30-35 hectare 

E.4. 

Calitatea datelor 

pentru suprafaţa 

ocupată de tipul 

de  habitat în aria 

naturală 

protejată 

Datele cu privire la suprafaţa ocupată de habitatul R3122 

Tufărişuri ponto-panonice de porumbar (Prunus spinosa) şi 

păducel (Crataegus monogyna) în cadrul sitului Natura 2000 

ROSCI0347 Pajiştea Fegernic au fost obţinute pe baza 

extrapolării şi/sau modelării datelor obţinute prin măsurători 

parţiale – Calitate medie 

E.5. 

Raportul dintre 

suprafaţa 

ocupată de tipul 

de habitat în aria 

naturală 

protejată şi 

suprafaţa 

ocupată de 

acesta la nivel 

naţional 

Conform Doniţă şi colab. (2005), la nivel naţional, habitatul 

R3122 ocupă peste 10.000 hectare. Astfel, suprafaţa 

habitatului R3122 din cadrul sitului ROSCI0347 Pajiştea 

Fegernic reprezintă circa 0,35% din suprafaţa ocupată de 

acesta la nivel naţional, ceea ce corespunde clasei „C” - 0-2 

%. 
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Nr. Parametru Descriere 

E.6. 

Suprafaţa 

ocupată de tipul 

de habitat în aria 

naturală  

comparată cu 

suprafaţa totală 

ocupată de 

acesta la nivel 

naţional 

Suprafaţa ocupată de habitatul R3122 Tufărişuri ponto-

panonice de porumbar (Prunus spinosa) şi păducel (Crataegus 

monogyna) în cadrul sitului Natura 2000 ROSCI0347 Pajiştea 

Fegernic comparată cu suprafaţa naţională a acestui habitat 

este nesemnificativă. 

E.7. 

Suprafaţa 

reevaluată 

ocupată de tipul 

de habitat 

estimată în 

planul de 

management 

anterior 

Evaluarea suprafeţei habitatului R3122 Tufărişuri ponto-

panonice de porumbar (Prunus spinosa) şi păducel (Crataegus 

monogyna) se realizează pentru prima dată. 

E.8. 

Suprafaţa de 

referinţă pentru 

starea favorabilă 

a tipului de 

habitat în aria 

naturală 

protejată 

Cca. 40 hectare 

E.9. 

Metodologia de 

apreciere a 

suprafeţei de 

referinţă pentru 

starea favorabilă 

a tipului de 

habitat din aria 

naturală 

protejată 

Având în vedere distribuţia habitatelor din cadrul sitului 

(păşuni, tufărişuri), apreciem că suprafaţa de referinţă pentru 

starea de conservare favorabilă pentru habitatul R3122 

Tufărişuri ponto-panonice de porumbar (Prunus spinosa) şi 

păducel (Crataegus monogyna) nu poate fi cu mult mai mare 

decât în prezent. 

E.10. 

Raportul dintre 

suprafaţa de 

referinţă pentru 

starea favorabilă 

a tipului de 

habitat şi 

suprafaţa actuală 

ocupată 

”≈” – aproximativ egal 

E.11. 

Tendinţa actuală 

a suprafeţei 

tipului de habitat 

”0” – stabilă 

E.12. 

Reducerea 

suprafeţei tipului 

de habitat se 

datorează 

restaurării altui 

tip de habitat 

Nu este cazul 

E.13. 

Explicaţii asupra 

motivului 

descreşterii 

suprafeţei tipului 

de habitat 

Nu este cazul 
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Nr. Parametru Descriere 

E.14. 

Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a 

suprafeţei tipului 

de habitat 

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără 

măsurători prin eşantionare 

E.15. 

Magnitudinea 

tendinţei actuale 

a suprafeţei 

tipului de habitat 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului R3122 Tufărişuri 

ponto-panonice de porumbar (Prunus spinosa) şi păducel 

(Crataegus monogyna) este stabilă. 

E.16. 

Magnitudinea 

tendinţei actuale 

a suprafeţei 

tipului de  habitat 

exprimată prin 

calificative 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului R3122 Tufărişuri 

ponto-panonice de porumbar (Prunus spinosa) şi păducel 

(Crataegus monogyna) este stabilă. 

E.17. 

Schimbări în 

tiparul de 

distribuţie a 

suprafeţelor 

tipului de habitat 

Inventarierea habitatului R3122 Tufărişuri ponto-panonice de 

porumbar (Prunus spinosa) şi păducel (Crataegus monogyna) 

este stabilă se realizează pentru prima data, astfel că nu există 

date suficiente privind schimbările tiparului de distribuţie al 

suprafeţelor tipului de habitat în cadrul ariei naturale 

protejate. 

E.18. 

Starea de 

conservare a 

tipului de habitat 

din punct de 

vedere al 

suprafeţei 

ocupate 

Având în vedere că tendinţa actuală a suprafeţei tipului de 

habitat este stabilă,  suprafaţa ocupată de habitatul R3122 

Tufărişuri ponto-panonice de porumbar (Prunus spinosa) şi 

păducel (Crataegus monogyna) în situl Natura 2000 

ROSCI0347 Pajiştea Fegernic este aproximativ egală cu 

suprafaţa de referinţă pentru starea favorabilă a habitatului şi 

nu există date suficiente privind schimbările tiparului de 

distribuţie al suprafeţelor tipului de habitat în cadrul ariei 

naturale protejate, putem afirma că starea de conservare a 

habitatului R3122 Tufărişuri ponto-panonice de porumbar 

(Prunus spinosa) şi păducel (Crataegus monogyna) este ”U1” – 

nefavorabilă – inadecvată. 

E.19. 

Tendinţa stării de 

conservare a 

tipului de habitat 

din punct de 

vedere al 

suprafeţei 

ocupate 

”+” – se îmbunătăţeşte 

E.20. 

Detalii asupra 

stării de 

conservare a 

tipului de habitat 

din punct de 

vedere al 

suprafeţei 

ocupate 

Nu este cazul 

 

4.1.1.2. Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al 

al structurii şi funcţiilor specifice tipului de habitat 

 

În Tabelul nr. 4-2 sunt prezentate 

rezultatele evaluării stării de conservare a 

habitatului R3122 Tufărişuri ponto-panonice 

de porumbar (Prunus spinosa) şi păducel 

(Crataegus monogyna) din punct de vedere 

al structurii şi funcţiilor sale specifice. 
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Tabelul nr. 4-2 Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat R3122 Tufărişuri 

ponto-panonice de porumbar (Prunus spinosa) şi păducel (Crataegus monogyna) din 

punct de vedere al structurii şi funcţiilor sale specifice 

Nr. Parametru Descriere 

E.1. 
Clasificarea tipului de 

habitat 
Habitat de interes național 

E.2. 
Codul unic al tipului de 

habitat 

R3122 Tufărişuri ponto-panonice de porumbar (Prunus 

spinosa) şi păducel (Crataegus monogyna) 

F.3. 
Structura şi funcţiile 

tipului de habitat 

Structura şi funcţiile tipului de habitat, incluzând şi speciile 

sale tipice se află în condiţii bune, fără deteriorări 

semnificative; 

F.4. 

Starea de conservare a 

tipului de habitat din 

punct de vedere al 

structurii şi al funcţiilor 

specifice 

”FV” – favorabilă 

F.5. 

Tendinţa stării de 

conservare a tipului de 

habitat din punct de 

vedere al structurii şi 

al funcţiilor specifice 

”0” – este stabilă, 

 

F.6. 

Detalii asupra stării de 

conservare a tipului de 

habitat din punct de 

vedere al structurii şi 

al funcţiilor specifice 

Nu este cazul 

 

4.1.1.3. Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al 

perspectivelor tipului de habitat în viitor 

 

În Tabelul nr. 4-3 sunt prezentate 

rezultatele evaluării stării de conservare a 

habitatului R3122 Tufărişuri ponto-panonice 

de porumbar (Prunus spinosa) şi păducel 

(Crataegus monogyna) din punct de vedere 

al perspectivelor sale viitoare. 

 

Tabelul nr. 4-3 Evaluarea stării de conservare habitatului R3122 Tufărişuri ponto-

panonice de porumbar (Prunus spinosa) şi păducel (Crataegus monogyna) din punct 

de vedere al perspectivelor sale viitoare 

Nr. Parametru Descriere 

E.1. 
Clasificarea 

tipului de habitat 
Habitat de interes național 

E.2. 
Codul unic al 

tipului de habitat 

R3122 Tufărişuri ponto-panonice de porumbar (Prunus 

spinosa) şi păducel (Crataegus monogyna) 

G.3. 

Tendinţa viitoare 

a suprafeţei 

tipului de habitat 

”0” – stabilă 

G.4. 

Raportul dintre 

suprafaţa de 

referinţă pentru 

starea favorabilă 

şi suprafaţa 

tipului de habitat 

în viitor 

”≈” – aproximativ egal 

G.5. 

Perspectivele 

tipului de habitat 

în viitor 

Având în vedere faptul că tendinţa viitoare a suprafeţei tipului 

de habitat este stabile, raportul dintre suprafaţa tipului de 

habitat în viitor şi suprafaţa de referinţă pentru starea de 

conservare favorabilă este aproximativ egal, putem afirma că 

perspectivele tipului de habitat în viitor sunt FV – perspective 

bune 
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Nr. Parametru Descriere 

G.6. 

Efectul cumulat 

al impacturilor 

asupra tipului de 

habitat în viitor 

A04.01.05 Păşunatul intensiv în amestec de animale – 

intensitate medie; 

I01 Specii invazive non-native (alogene) – intensitate medie; 

K01.01 Eroziune – intensitate medie. 

Efectul cumulat al impacturilor asupra tipului de habitat în 

viitor – Intensitate medie 

G.7. 

Viabilitatea pe 

termen lung a 

tipului de habitat 

Având în vedere faptul că efectul cumulat al impacturilor 

asupra tipului de habitat în viitor a fost estimat ca fiind de 

intensitate medie, suprafaţa ocupată de tipul de habitat în 

cadrul sitului Natura 2000 ROSCI0347 Pajiştea Fegernic este 

cuprinsă între 30 şi 35 hectare, structura şi funcţiile 

habitatului R3122 Tufărişuri ponto-panonice de porumbar 

(Prunus spinosa) şi păducel (Crataegus monogyna) se află în 

condiţii bune, fără deteriorări semnificative putem afirma că, 

viabilitatea pe termen lung acestui tip de habitat este 

asigurată 

G.8. 

Intensitatea 

presiunilor 

actuale asupra 

tipului de habitat 

A04.01.05 Păşunatul intensiv în amestec de animale – 

intensitate medie; 

I01 Specii invazive non-native (alogene) – intensitate medie; 

K01.01 Eroziune – intensitate medie. 

G.9. 

Intensitatea 

ameninţărilor 

viitoare asupra 

tipului de habitat 

A04.01.05 Păşunatul intensiv în amestec de animale – 

intensitate medie; 

I01 Specii invazive non-native (alogene) – intensitate medie; 

K01.01 Eroziune – intensitate medie. 

 

G.10. 

Starea de 

conservare a 

tipului de 

habitatul din 

punct de vedere 

al perspectivelor 

sale viitoare 

Având în vedere faptul că principalele impacturi, respectiv 

presiunile actuale şi ameninţările viitoare, vor avea în viitor 

un efect semnificativ asupra habitatului R3122 Tufărişuri 

ponto-panonice de porumbar (Prunus spinosa) şi păducel 

(Crataegus monogyna) iar perspectivele habitatului în viitor 

sunt bune iar viabilitatea pe termen lung a tipului habitatului 

este asigurată, putem afirma faptul că Starea de conservare a 

tipului de habitatul din punct de vedere al perspectivelor sale 

viitoare este  ”U1” – nefavorabilă – inadecvată. 

G.11. 

Tendinţa stării de 

conservare a 

tipului de 

habitatul din 

punct de vedere 

al perspectivelor 

sale viitoare 

”0” – este stabilă 

G.12. 

Detalii asupra 

stării de 

conservare a 

tipului de 

habitatul din 

punct de vedere 

al perspectivelor 

sale viitoare 

Nu este cazul 

 

4.1.1.4. Evaluarea globală a stării de conservare a tipului de habitat 

 

În Tabelul nr. 4-4 sunt prezentate 

rezultatele evaluării stării globale de 

conservare a habitatului R3122 Tufărişuri 

ponto-panonice de porumbar (Prunus 

spinosa) şi păducel (Crataegus monogyna) 

din cadrul ROSCI0347 Pajiştea Fegernic. 
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Tabelul nr. 4-4 Evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat R3122 

Tufărişuri ponto-panonice de porumbar (Prunus spinosa) şi păducel (Crataegus 

monogyna) din cadrul ROSCI0347 Pajiştea Fegernic 

Nr. Parametru Descriere 

E.1. 
Clasificarea 

tipului de habitat 
Habitat de interes național 

E.2. 
Codul unic al 

tipului de habitat 

R3122 Tufărişuri ponto-panonice de porumbar (Prunus 

spinosa) şi păducel (Crataegus monogyna) 

H.3. 

Starea globală de 

conservare a 

tipului de habitat 

Starea de conservare a tipului de habitat din punct de vedere 

al suprafeţei ocupate - ”U1” – nefavorabilă – inadecvată 

Starea de conservare a tipului de habitat din punct de vedere 

al structurii şi al funcţiilor specifice - ”FV” – favorabilă 

Starea de conservare a tipului de habitatul din punct de 

vedere al perspectivelor sale viitoare - ”U1” – nefavorabilă – 

inadecvată. 

Starea globală de conservare a tipului de habitat - ”U1” – 

nefavorabilă – inadecvată. 

H.4. 

Tendinţa 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 

Starea globală de conservare a habitatului R3122 Tufărişuri 

ponto-panonice de porumbar (Prunus spinosa) şi păducel 

(Crataegus monogyna) în cadrul sitului Natura 2000 

ROSCI0347 Pajiştea Fegernic a rezultat ca fiind ”U1” – 

nefavorabilă – inadecvată ca urmare a  datelor insuficiente, ce 

nu au permis stabilirea schimbărilor tiparului de distribuţie al 

suprafeţelor tipului de habitat şi a presiunilor şi ameninţărilor 

viitoare care vor avea în viitor un efect semnificativ asupra 

habitatului. 

Prin implementarea măsurilor de management menite să 

reducă impactul presiunilor şi evitarea manifestării 

ameninţărilor sau a  instalării altor ameninţări, precum şi prin 

continuarea activităţilor de monitorizare a habitatului (în 

special în ceea ce priveşte schimbările tiparului de distribuţie) 

se poate atinge şi menţine starea favorabilă de conservare a 

acestui tip de habitat. 

 

4.1.2. Evaluarea stării de conservare a speciei Spermophilus citellus 

4.1.2.1. Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al 

populaţiei speciei 

 

În Tabelul nr. 4-5 sunt prezentate 

rezultatele evaluării stării de conservare a 

speciei Spermophilus citellus din punct de 

vedere al populaţiei speciei. 
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Tabelul nr. 4-5 Evaluarea stării de conservare a speciei Spermophilus citellus din 

punct de vedere al populaţiei speciei 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia 

Popândău - Spermophilus citellus (Linnaeus, 1766) – Cod 

EUNIS 1335. Specia este listată în Directiva 92/43/CEE a 

Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor 

naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică (Directiva 

Habitate), în Anexa II (Specii animale şi vegetale de interes 

comunitar a căror conservare necesită desemnarea unor arii 

speciale de conservare) şi în Anexa IV (specii animale şi 

vegetale de importanţă comunitară care necesită protecţie 

strictă). 

În legislaţia naţională, specia este listată în Ordonanţa de 

Urgenţă nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor 

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi 

faunei sălbatice, în Anexa 3 (specii de plante şi de animale a 

căror conservare necesită desemnarea ariilor special de 

conservare şi a ariilor de protecţie special avifaunistică) şi în 

Anexa 4A (Specii de interes comunitar. Specii de animale şi de 

plante care necesită o protecţie strictă). 

A.2. 

Statut de 

prezenţă 

temporală a 

speciilor 

În cadrul sitului Natura 2000 ROSCI0347 Pajiştea Fegernic, 

populaţia de popândău este rezidentă. 

A.3. 

Mărimea 

populaţiei speciei 

în aria naturală 

protejată 

Populaţia de popândău (Spermophilus citellus) a fost estimate 

între 100 şi 500 de indivizi, corespunzător clasei 3. 

A.4. 

Calitatea datelor 

referitoare la 

populaţia speciei 

din aria naturală 

protejată 

Calitatea datelor este medie, fiind obţinute prin extrapolarea 

datelor obţinute prin măsurători parţiale 

A.5. 

Raportul dintre 

mărimea 

populaţiei speciei 

în aria naturală 

protejată şi 

mărimea 

populaţiei 

naţionale 

Conform raportărilor în conformitate cu Art. 17 al Directivei 

Habitate, în România, populaţia de popândău este cuprinsă 

între 34900 şi 42000 de indivizi astfel: în bioregiunea 

panonică sunt între 4200 şi 5200 indivizi, în bioregiunea 

stepică sunt între 12300 şi 14800 indivizi iar în bioregiunea 

continentală sunt între 18400 şi 22000 indivizi. Astfel, 

populaţia de popândău (Spermophilus citellus) din cadrul 

sitului Natura 2000 ROSCI0347 Pajiştea Fegernic reprezintă 

între 0,28% şi 1,19% ceea ce corespunde clasei de valori “C”. 

A.6. 

Mărimea 

populaţiei speciei 

în aria naturală 

protejată 

comparata cu 

mărimea 

populaţiei 

naţionale 

Raportat la mărimea populaţiei naţionale de popândău, 

populaţia din cadrul sitului Natura 2000 ROSCI0347 Pajiştea 

Fegernic nu este semnificativă, totuşi aceasta reprezintă între 

2,38% şi 3,37% din populaţia bioregiunii panonice şi poate fi 

considerată semnificativă. 
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Nr. Parametru Descriere 

A.7. 

Mărimea 

reevaluată a 

populaţiei 

estimate în 

planul de 

management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei în situl Natura 2000 ROSCI0347 

Pajiştea Fegernic se realizează pentru prima data. 

A.8. 

Mărimea 

populaţiei de 

referinţă pentru 

starea favorabilă 

în aria naturală 

protejată 

Nu există suficiente informaţii pentru a stabili mărimea 

populaţiei de referinţă pentru situl Natura 2000 ROSCI0347 

Pajiştea Fegernic. În evaluările viitoare se va utiliza rezultatul 

prezentei evaluări ca mărime a populaţiei de referinţă pentru 

starea de conservare favorabilă. 

A.9. 

Metodologia de 

apreciere a 

mărimii 

populaţiei de 

referinţă pentru 

starea favorabilă 

Nu este cazul. 

A.10. 

Raportul dintre 

mărimea 

populaţiei de 

referinţă pentru 

starea favorabilă 

şi mărimea 

populaţiei actuale 

”x” – necunoscut. 

A.11. 

Tendinţa actuală 

a mărimii 

populaţiei speciei 

Nu este cazul, pentru situl Natura 2000 ROSCI0347 Pajiştea 

Fegernic, evaluarea se realizează pentru prima dată. 

A.12. 

Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a mărimii 

populaţiei speciei 

Fiind prima evaluare a mărimii populaţiei specie în cadrul 

sitului Natura 2000 ROSCI0347 Pajiştea Fegernic, se poate 

considera că sunt informaţii insuficiente pentru a putea stabili 

tendinţa actuală a mărimii populaţiei 

A.13. 

Magnitudinea 

tendinţei actuale 

a mărimii 

populaţiei speciei 

Fiind prima evaluare a mărimii populaţiei specie în cadrul 

sitului Natura 2000 ROSCI0347 Pajiştea Fegernic, se poate 

considera că sunt informaţii insuficiente pentru a putea stabili 

tendinţa actuală a mărimii populaţiei 

A.14. 

Magnitudinea 

tendinţei actuale 

a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

Fiind prima evaluare a mărimii populaţiei specie în cadrul 

sitului Natura 2000 ROSCI0347 Pajiştea Fegernic, se poate 

considera că sunt informaţii insuficiente pentru a putea stabili 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei 

A.15. 
Structura 

populaţiei speciei 

Nu există suficiente informaţii pentru a putea stabili structura 

pe vârste a populaţiei speciei 

A.16. 

Starea de 

conservare din 

punct de vedere 

al populaţiei 

speciei 

Având în vedere faptul că mărimea populaţiei de referinţă 

pentru starea de conservare favorabilă nu a putut fi stabilită în 

cadrul prezentei evaluări, şi implicit nu s-a putut stabili dacă 

populaţia actuală de popândăi din cadrul sitului este sau nu 

mai mare şi faptul că nu există informaţii pentru a putea 

stabili structura pe vârste a populaţiei, considerăm că starea 

de conservare a specie din punct de vedere al mărimii 

populaţiei este ”U1” – nefavorabilă – inadecvată. 
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Nr. Parametru Descriere 

A.17. 

Tendinţa stării de 

conservare din 

punct de vedere 

al populaţiei 

speciei 

Tendinţa stării de conservare a specie din punct de vedere al 

mărimii populaţiei poate fi de îmbunătăţire dacă sunt 

implementate măsuri de conservare a speciei. 

A.18. 

Starea de 

conservare 

necunoscută din 

punct de vedere 

al populaţiei 

Nu este cazul 

 

4.1.2.2. Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al 

habitatului speciei 

 

În Tabelul nr. 4-6 sunt prezentate 

rezultatele evaluării stării de conservare a 

speciei Spermophilus citellus din punct de 

vedere al habitatului speciei. 

 

Tabelul nr. 4-6 Evaluarea stării de conservare a speciei Spermophilus citellus din 

punct de vedere al habitatului speciei 

Nr. Parametri Descriere 

A.1. Specia 

Popândău - Spermophilus citellus (Linnaeus, 1766) – Cod 

EUNIS 1335.  

Directiva 92/43/CEE: Anexa II şi Anexa IV (specii animale şi 

vegetale de importanţă comunitară care necesită protecţie 

strictă). În legislaţia naţională, specia este listată în Ordonanţa 

de Urgenţă nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor 

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi 

faunei sălbatice, în Anexa 3 (specii de plante şi de animale a 

căror conservare necesită desemnarea ariilor special de 

conservare şi a ariilor de protecţie special avifaunistică) şi în 

Anexa 4A (Specii de interes comunitar. Specii de animale şi de 

plante care necesită o protecţie strictă). 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală 

protejată 

În cadrul sitului Natura 2000 ROSCI0347 Pajiştea Fegernic, 

populaţia de popândău este rezidentă. 

B.3. 

Suprafaţa 

habitatului 

speciei în aria 

naturală 

protejată 

Habitatul popândăului (Spermophilus citellus) în cadrul sitului 

Natura 2000 ROSCI0347 Pajiştea Fegernic este cuprins între 

105 şi 228 ha. 

B.4. 

Calitatea datelor 

pentru suprafaţa 

habitatului 

speciei 

Datele privind suprafaţa habitatului popândăului (Spermophilus 

citellus) în cadrul sitului Natura 2000 ROSCI0347 Pajiştea 

Fegernic au fost obţinute prin extrapolarea datelor colectate din 

teren. În acest sens se poate afirma că este o calitate medie a 

datelor. 

B.5. 

Suprafaţa 

reevaluată a 

habitatului 

speciei din planul 

de management 

anterior 

Nu este cazul. Evaluarea suprafeţei habitatului popândăului în 

cadrul sitului Natura 2000 ROSCI0347 Pajiştea Fegernic se 

realizează pentru prima dată. 
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Nr. Parametri Descriere 

B.6. 

Suprafaţa  

adecvată a 

habitatului 

speciei în aria 

naturală 

protejată 

Suprafaţa adecvată a speciei în cadrul sitului este de 228 ha. 

B.7. 

Metodologia de 

apreciere a 

suprafeţei  

adecvate a 

habitatului 

speciei în aria 

naturală 

protejată 

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în cadrul sitului a fost 

obţinută prin digitizarea tuturor suprafeţelor de pajişte fără 

tufărişuri din cadrul sitului. 

B.8. 

Raportul dintre 

suprafaţa 

adecvată a 

habitatului 

speciei şi 

suprafaţa actuală 

a habitatului 

speciei 

Suprafaţa adecvată a habitatului popândăului (Spermophilus 

citellus) este mai mare decât suprafaţa actuală a habitatului 

speciei. 

B.9. 

Tendinţa actuală 

a suprafeţei 

habitatului 

speciei 

Situl Natura 2000 ROSCI0347 Pajiştea Fegernic beneficiază 

pentru prima dată de elaborare a planului de management. 

Astfel, nu se poate stabili tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei faţă de suprafaţa reevaluată a habitatului 

speciei din planul de management anterior. 

B.10. 

Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a 

suprafeţei 

habitatului 

speciei 

Situl Natura 2000 ROSCI0347 Pajiştea Fegernic beneficiază 

pentru prima dată de elaborare a planului de management. 

Astfel, sunt informaţii insuficiente pentru a putea stabili 

tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior. 

B.11. 

Calitatea 

habitatului 

speciei în aria 

naturală 

protejată 

Habitatul oferă condiţii optime de hrănire, adăpost, reproducere 

şi hibernare a popândăilor (Spermophilus citellus), în plus, situl 

poate suporta o populaţie mult mai mare de popândăi. Astfel, 

putem afirma faptul că habitatul este de calitate bună 

(adecvată). 

B.12. 

Tendinţa actuală 

a calităţii 

habitatului 

speciei 

Situl Natura 2000 ROSCI0347 Pajiştea Fegernic beneficiază 

pentru prima dată de elaborare a planului de management. 

Astfel, sunt informaţii insuficiente pentru a putea stabili 

tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de calitatea 

habitatului speciei din planul de management anterior. 

B.13. 

Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a calităţii 

habitatului 

speciei 

Situl Natura 2000 ROSCI0347 Pajiştea Fegernic beneficiază 

pentru prima dată de elaborare a planului de management. 

Astfel, sunt informaţii insuficiente pentru a putea stabili 

tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de calitatea 

habitatului speciei din planul de management anterior. 
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Nr. Parametri Descriere 

B.14. 

Tendinţa actuală 

globală a 

habitatului 

speciei funcţie de 

tendinţa 

suprafeţei şi de 

tendinţa calităţii 

habitatului 

speciei 

Fiind realizată evaluarea stării de conservare pentru prima 

dată, nefiind suficiente informaţii disponibile pentru a putea 

permite stabilirea tendinţei actuale a suprafeţei habitatului 

speciei şi nici a calităţii habitatului speciei, nu se poate stabili 

tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei 

B.15. 

Starea de 

conservare din 

punct de vedere 

al habitatului 

speciei 

Având în vedere faptul că suprafaţa habitatului speciei în aria 

naturală protejată este suficient de mare, tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului şi calitatea habitatului speciei în aria 

naturală protejată nu au putut fi stabilite, prezenta evaluare 

fiind prima evaluare a stării de conservare a speciei din cadrul 

sitului, putem spune că starea de conservare a popândăului 

(Spermophilus citellus) din punct de vedere al habitatului este 

”U1” – nefavorabilă – inadecvată. 

B.16. 

Tendinţa stării de 

conservare din 

punct de vedere 

al habitatului 

speciei 

Deşi se consideră necesară implementarea unor măsuri de 

conservare a habitatului speciei, putem afirma faptul că starea 

de conservare  din punct de vedere al habitatului speciei se 

îmbunătățeşte. 

B.17. 

Starea de 

conservare 

necunoscută din 

punct de vedere 

al habitatului 

speciei 

Nu este cazul 

 

4.1.2.3. Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al 

perspectivelor speciei 

 

În Tabelul nr. 4-7 sunt prezentate 

rezultatele evaluării stării de conservare a 

speciei Spermophilus citellus din punct de 

vedere al perspectivelor speciei în viitor. 

 

Tabelul nr. 4-7 Evaluarea stării de conservare a speciei Spermophilus citellus din 

punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor 

Nr. Parametru Descriere 

A.1 Specia 

Popândău - Spermophilus citellus (Linnaeus, 1766) – Cod 

EUNIS 1335. Specia este listată în Directiva 92/43/CEE a 

Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor 

naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică (Directiva 

Habitate), în Anexa II (Specii animale şi vegetale de interes 

comunitar a căror conservare necesită desemnarea unor arii 

speciale de conservare) şi în Anexa IV (specii animale şi 

vegetale de importanţă comunitară care necesită protecţie 

strictă). 

În legislaţia naţională, specia este listată în Ordonanţa de 

Urgenţă nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor 

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi 

faunei sălbatice, în Anexa 3 (specii de plante şi de animale a 

căror conservare necesită desemnarea ariilor special de 

conservare şi a ariilor de protecţie special avifaunistică) şi în 

Anexa 4A (Specii de interes comunitar. Specii de animale şi de 

plante care necesită o protecţie strictă). 



 
 

40 

 

Nr. Parametru Descriere 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală 

protejată 

În cadrul sitului Natura 2000 ROSCI0347 Pajiştea Fegernic, 

populaţia de popândău este rezidentă. 

C.3. 

Tendinţa viitoare 

a mărimii 

populaţiei 

Luând în considerare implementarea unor măsuri de 

management în vederea conservării habitatului speciei, se 

poate afirma că tendinţa viitoare a mărimii populaţiei de 

popândău (Spermophilus citellus) în cadrul sitului Natura 2000 

ROSCI0347 Pajiştea Fegernic este crescătoare. 

C.4. 

Raportul dintre 

mărimea 

populaţiei de 

referinţă pentru 

starea favorabilă 

şi mărimea 

populaţiei 

viitoare a speciei 

Având în vedere că mărimea populaţiei de referinţă pentru 

starea de conservare favorabilă nu a putut fi stabilită, raportul 

dintre mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă 

şi mărimea populaţiei viitoare a speciei va fi evaluat ca fiind 

necunoscut. 

C.5. 

Perspectivele 

speciei din punct 

de vedere al 

populaţiei 

Având în vedere faptul că tendinţa viitoare a mărimii populaţiei 

de popândău (Spermophilus citellus) în cadrul sitului Natura 

2000 ROSCI0347 Pajiştea Fegernic este crescătoare însă 

raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare a speciei a fost 

evaluat ca fiind necunoscut, perspectivele speciei din punct de 

vedere al populaţiei vor fi perspective necunoscute. 

C.6. 

Tendinţa viitoare 

a suprafeţei 

habitatului 

speciei 

Habitatul speciei, respectiv suprafeţele de pajişte din cadrul 

sitului Natura 2000 ROSCI0347 Pajiştea Fegernic se va 

menţine, astfel tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului este 

stabilă. 

C.7. 

Raportul dintre 

suprafaţa 

adecvată a 

habitatului 

speciei şi 

suprafaţa 

habitatului 

speciei în viitor 

Considerăm că, în viitor se va menţine tendinţa speciei de a nu 

ocupa întreaga suprafaţă de habitat, astfel, considerăm că 

suprafaţa adecvată a habitatului speciei se va menţine mai 

mare decât suprafaţa habitatului speciei. 

C.8. 

Perspectivele 

speciei din punct 

de vedere al 

habitatului 

speciei 

Având în vedere faptul că tendinţa viitoare a suprafeţei 

habitatului speciei este stabilă şi raportul dintre suprafaţa 

adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în 

viitor este mai mare, putem afirma că perspectivele speciei din 

punct de vedere al habitatului speciei sunt FV – favorabile. 

C.9. 

Perspectivele 

speciei în viitor 

 

Având în vedere faptul că perspectivele speciei din punct de 

vedere al populaţiei au fost evaluate ca fiind necunoscute iar 

respectivelor speciei din punct de vedere al habitatului speciei 

au fost evaluate ca fiind favorabile, Perspectivele speciei în 

viitor au fost încadrate în ”U1” – nefavorabile - inadecvate 

C.10. 

Efectul cumulat 

al impacturilor 

asupra speciei în 

viitor 

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale şi/sau 

ameninţările 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 

A04.01.05 Păşunatul intensiv în amestec de animale - Mediu 

D01 Drumuri, poteci şi căi ferate - Mediu 

I02 specii native (indigene) problematice – Scăzut 

E03.01 Depozitarea deşeurilor menajere/deşeuri provenite din 

baze de agrement - Scăzut 
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Nr. Parametru Descriere 

C.12. 

Intensitatea 

ameninţărilor 

viitoare asupra 

speciei 

D01.02 Drumuri, autostrăzi – Mediu 

A04.01.05 Păşunatul intensiv în amestec de animale - Mediu 

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 

Având în vedere faptul că se preconizează o reducere a 

impactului presiunilor pe durata implementării Planului de 

management, se preconizează implementarea măsurilor de 

management în ceea ce priveşte ameninţările viitoare la 

adresa speciei astfel încât viabilitatea pe termen lung a speciei 

să poată fi asigurată, însă impactul, deşi redus al presiunilor şi 

ameninţărilor va continua să se manifeste negativ, putem 

afirma că Starea de conservare din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor, anticipată a fi atinsă după 

implementarea planului de management actual este ”U1” – 

nefavorabilă - inadecvată 

C.15. 

Tendinţa stării de 

conservare din 

punct de vedere 

al perspectivelor 

speciei în viitor 

Atingerea stării de conservare favorabilă pentru această specie 

este un proces de lungă durată însă putem afirma că tendinţa 

stării de conservare din punct de vedere al perspectivelor 

speciei în viitor este de îmbunătăţire. 

C.16. 

Starea de 

conservare 

necunoscută din 

punct de vedere 

al perspectivelor 

speciei în viitor 

Nu este cazul 

 

4.1.2.4. Evaluarea globală a stării de conservare a speciei 

 

În Tabelul nr. 4-8 sunt prezentate 

rezultatele evaluării stării globale de 

conservare a speciei Spermophilus citellus 

din cadrul ROSCI0347 Pajiştea Fegernic. 

 

Tabelul nr. 4-8 Evaluarea stării globale de conservare a speciei Spermophilus citellus 

din cadrul ROSCI0347 Pajiştea Fegernic 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia 

Popândău - Spermophilus citellus (Linnaeus, 1766) – Cod 

EUNIS 1335. Specia este listată în Directiva 92/43/CEE a 

Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor 

naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică (Directiva 

Habitate), în Anexa II (Specii animale şi vegetale de interes 

comunitar a căror conservare necesită desemnarea unor 

arii speciale de conservare) şi în Anexa IV (specii animale şi 

vegetale de importanţă comunitară care necesită protecţie 

strictă). 

În legislaţia naţională, specia este listată în Ordonanţa de 

Urgenţă nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor 

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 

florei şi faunei sălbatice, în Anexa 3 (specii de plante şi de 

animale a căror conservare necesită desemnarea ariilor 

special de conservare şi a ariilor de protecţie special 

avifaunistică) şi în Anexa 4A (Specii de interes comunitar. 

Specii de animale şi de plante care necesită o protecţie 

strictă). 
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Nr. Parametru Descriere 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

În cadrul sitului Natura 2000 ROSCI0347 Pajiştea Fegernic, 

populaţia de popândău este rezidentă. 

D.3. 

Starea globală de 

conservare a 

speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei 

speciei - ”U1” – nefavorabilă – inadecvată 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei - ”U1” – nefavorabilă – inadecvată 

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor 

speciei în viitor - ”U1” – nefavorabilă – inadecvată 

Starea globală de conservare a speciei - ”U1” – 

nefavorabilă – inadecvată 

D.4. 

Tendinţa stării 

globale de 

conservare a 

speciei 

Se îmbunătăţeşte 

D.5. 

Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

Nu este cazul. 

D.6. 
Informaţii 

suplimentare 

Starea globală de conservare a popândăului (Spermophilus 

citellus) în cadrul sitului Natura 2000 ROSCI0347 Pajiştea 

Fegernic a rezultat ca fiind ”U1” – nefavorabilă – 

inadecvată ca urmare a imposibilităţii stabilirii mărimii 

populaţiei de referinţă pentru starea de conservare 

favorabilă, structurii pe vârste a populaţiei, tendinţei 

actuale a habitatului speciei şi a prezenţei impactului 

asupra speciei ce se manifestă cu o intensitate medie. 

Prin implementarea măsurilor de management menite să 

reducă impactul presiunilor şi ameninţărilor asupra 

popândăului, precum şi continuarea monitorizării speciei în 

cadrul sitului (în special în ceea ce priveşte structura pe 

vârste şi habitatul) se poate atinge şi menţine starea 

favorabilă de conservare. 
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