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1. PREZENTARE GENERALĂ 

1.1. Elemente generale privind proiectul 

 
În Tabelul nr. 1-1 sunt prezentate 

elementele generale privind proiectul 

„Impactul ecosistemelor din ariile 

protejate aflate în custodia Consiliului 

Judeţean Bihor şi a Muzeului Ţării 

Crişurilor asupra principalelor sectoare 

economice”. 

 
Tabelul nr. 1-1 Elemente generale privind proiectul 

Autoritatea contractantă 

 

Consiliul Judeţean Bihor 

 

Adresa şi date de contact 

Adresa poştală: str. Parcul Traian nr. 5, Localitatea 

Oradea, Jud. Bihor, Cod poştal: 410033, România 

Tel. +40 0259441317 

Fax: +40 0259441317 

Persoana de contact: Aurelia Dumiter 

Funcția: Manager proiect 

Email: aureliadumiter@gmail.com 

Web: www.cjbihor.ro 

Prestator 
Asocierea Avensa Consulting SRL & EPC Consultanţă de 

mediu SRL 

Contract de servicii  Nr. 16/15.03.2016 

Acte adiționale  
Nr. 1/14.09.2016, Nr. 2/28.10.2016, Nr. 3/28.11.2016, 

Nr. 4/09.01.2017, Nr. 5/14.02.2017 

Data de începere servicii 01.04.2016 conform ordin de începere nr. 1/31.03.2016 

Obiect contract  

 

Prestatorul se obligă să presteze serviciile de realizare 

studiu privind valoarea economică a rezervațiilor 

naturale şi a siturilor Natura 2000 aflate in custodia 

Consiliului Județean Bihor si a Muzeului Țării Crișurilor şi 

contribuţia acestora la diferite sectoare economice 

 

Valoare contract 

 

684.230,60 lei fără TVA 

 

Durata contract 01.04.2016 - 15.03.2017 

Proiect 

 

Impactul ecosistemelor din ariile protejate aflate în 

custodia Consiliului Judeţean Bihor şi a Muzeului Ţării 

Crişurilor asupra principalelor sectoare economice 

 

Obiectivul general al 

proiectului 

Identificarea posibilităţilor de implementare a soluţiilor 

în problema degradării serviciilor ecosistemelor, 

creşterea nivelului de cunoştinţe privind contribuţia 

acestora la economie precum şi stoparea pierderii 

biodiversităţii în România 

Obiectivele specifice ale 

proiectului 

Creşterea gradului de cunoaştere a valorii economice şi 

a contribuţiei ariilor naturale protejate şi a siturilor 

Natura 2000 aflate în custodia Consiliului Judeţean Bihor 

şi a Muzeului Ţării Crişurilor la diferite sectoare 

economice, cu 50% într-o perioadă de 12 luni; 

Creşterea gradului de implicare a comunităţilor locale în 

protecţia şi conservarea mediului prin formarea unui 

mailto:achizitii@cjbihor.ro
http://www.cjbihor.ro/
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număr de minim 20 rangeri pentru ariile naturale 

protejate în decurs de 6 luni; 

Creşterea gradului de protecţie a ariilor naturale 

protejate şi a siturilor Natura 2000 prin realizarea unei 

campanii de conştientizare a importanţei protecţiei 

mediului pe o perioadă de 3 luni. 

Valoarea proiectului 1.659.020,00 Lei 

Durata proiectului 12 luni 

Sursa de finanțare 

Programului RO02 Biodiversitate şi servicii ale 

ecosistemelor, finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 

2009 - 2014 

Localizarea proiectului Regiunea de Nord-Vest, judetele Bihor și Arad 

Custodia Siturilor Natura 

2000 și Rezervaţiilor Naturale 

Consiliului Judeţean Bihor:  

 Situl Natura 2000 ROSCI0347 Pajiştea Fegernic; 

 Situl Natura 2000 ROSCI0291 Coridorul Munţii 

Bihorului – Codru Moma; 

 Situl Natura 2000 ROSCI0267 Valea Roşie; 

 Situl Natura 2000 ROSCI0084 Ferice – Plai; 

 Situl Natura 2000 ROSCI0200 Platoul Vaşcău. 

Fundaţia pentru Cultură şi Educaţie Ecologistă 

ECOTOP Oradea:  

Situl Natura 2000 ROSCI0008 Betfia împreună cu 

Rezervaţia Naturală Locul fosilier de pe Dealul Şimleului. 

 

WWF şi Asociaţia Pescarilor Sportivi Aqua Crisius:  

Situl Natura 2000 ROSCI0098 Lacul Peţea împreună cu 

Rezervaţia Naturală Pârâul Peţea 

 

Fără custodie:  

 Situl Natura 2000 ROSCI0240 Tăşad; 

 Rezervaţia Naturală Calcarele Tortoniene de la 

Tăşad. 

 

1.2. Date privind contractul de servicii 

 

Obiectul principal al contractului este 

de realizare a unui studiu privind valoarea 

economică a rezervațiilor natuarale și a 

siturilor Natura 2000 aflate în custodia 

Consiliului Județean Bihor și a Muzeului 

Țării Crișurilor și contribuția acestora la 

diferite sectoare economice în cadrul 

proiectului ”Impactul ecosistemelor din 

ariile protejate aflate în custodia 

Consiliului Judeţean Bihor şi a Muzeului 

Ţării Crişurilor asupra principalelor 

sectoare economice”. 

Detalii privind asocierea.Asocierea 

Avensa Consulting SRL & EPC Consultanţă 

de mediu SRL s-a format pentru realizarea 

unei oferte pentru licitaţia ce a avut ca 

obiect „Servicii de realizare Studiu privind 

valoarea economică a rezervaţiilor 

naturale şi a siturilor Natura 2000 aflate în 

custodia Consiliului Judeţean Bihor şi a 

Muzeului Ţării Crişurilor şi contribuţia 

acestora la diferite sectoare economice”.  

Această asociere este formată din Avensa 

Consulting SRL (Lider de asociere) şi EPC 

Consultanţă de mediu SRL (Asociat). 

Asocierea va funcţiona şi pe toată durata 

contractului. Ambele firme sunt implicate 

în toate componentele/ activităţile 

contractului şi în elaborarea livrabilelor, fie 

prin implicarea experţilor cheie, fie prin 

implicarea de experţi suport. 

În conformitate cu obligațiile contractuale 

stabilite între Autoritatea contractantă şi 

Prestator, Prestatorul şi-a asumat 

elaborarea livrabilelor în conformitate cu 

cerinţele specificate în Caietul de sarcini 

(Tabelul nr. 1-2). 
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Tabelul nr. 1-2 Livrabile asumate de către Prestator din cadrul contractului nr. 

16/15.03.2016 încheiat între Consiliul Judeţean Bihor şi Asocierea Avensa Consulting SRL & 

EPC Consultanţă de mediu SRL 

Număr 

livrabile 
Denumire livrabil Descriere 

1 Studiu de impact 
Studiu privind impactul ecosistemelor din ariile protejate 

vizate asupra principalelor sectoare economice 

8 
Studii de 

fezabilitate 

Pentru fiecare dintre ariile naturale protejate și siturile 

Natura 2000 vizate, câte 1 studiu de fezabilitate pentru 

amenajarea infrastructurii de mediu și previziuni despre 

modul cum aceste amenajări vor duce la creșterea 

valorii economice și a contribuției ecosistemelor la 

diferitele sectoare economice 

4 

Rapoarte de 

evaluare detaliată a 

biodiversităţii 

Rapoarte în format descriptiv cu date fizico-geografice, 

tipuri de ecosisteme, specii și habitate (incluzând starea 

de conservare a acestora) pentru siturile Natura 2000 

ROSCI0347 Pajiștea Fegernic, ROSCI0291 Coridorul 

Munții Bihorului - Codru Moma, ROSCI0267 Valea Roșie 

şi ROSCI0084 Ferice-Plai 

4 

Rapoarte de 

evaluare detaliată a 

impactului antropic 

Rapoarte în format descriptiv și în format GIS, precum și 

documentarea fotografică a speciilor și habitatelor 

pentru siturile Natura 2000 ROSCI0347 Pajiștea 

Fegernic, ROSCI0291 Coridorul Munții Bihorului - Codru 

Moma, ROSCI0267 Valea Roșie şi ROSCI0084 Ferice-Plai 

4 Bază de date GIS 

Baza de date GIS cu informaţii privind datele fizico-

geografice, tipurile de ecosisteme, specii și habitate, 

starea de conservare a acestora, impactul socio-

economic pentru siturile Natura 2000 ROSCI0347 

Pajiștea Fegernic, ROSCI0291 Coridorul Munții Bihorului 

- Codru Moma, ROSCI0267 Valea Roșie şi ROSCI0084 

Ferice- Plai 

4 

Hărţi privind 

distribuţia 

habitatelor şi 

speciilor de floră şi 

faună 

 

Hărţi de distribuţie ale datelor fizico-geografice, tipurilor 

de ecosisteme, specii și habitate, starea de conservare a 

acestora şi impactul socio-economic pentru siturile 

Natura 2000 ROSCI0347 Pajiștea Fegernic, ROSCI0291 

Coridorul Munții Bihorului - Codru Moma, ROSCI0267 

Valea Roșie şi ROSCI0084 Ferice- Plai 

 

Pentru realizarea livrabilelor, luând în 

considerare cerinţele Caietului de sarcini, 

au fost trasate o serie de activităţi şi 

sarcini necesare pentru îndeplinirea 

cerinţelor asumate (Tabelul nr. 1-3). 

 

Tabelul nr. 1-3 Livrabilele şi activităţile aferente acestora în cadrul contractului 

Activităţi Subactivităţi 

A.1. Elaborarea 

unui Studiu 

privind impactul 

ecosistemelor din 

ariile protejate 

vizate asupra 

principalelor 

sectoare 

economice 

A.1.1. Identificarea şi cartarea limitelor ariilor naturale protejate şi a 

siturilor Natura 2000 

A.1.2. Identificarea ecosistemelor prezente şi descrierea detaliată a 

acestora şi a ariilor vizate 

A.1.3. Identificarea sectoarelor economice relevante care se pot 

desfăşura în ariile protejate vizate fără afectarea ecosistemelor 

A.1.4. Elaborarea de propuneri de amenajare a infrastructurii de 

mediu 

A.1.5. Elaborarea studiului privind impactul ecosistemelor din ariile 

protejate vizate asupra principalelor sectoare economice 

A.2. Elaborarea a A.2.1. Analiza impactului amenajărilor infrastructurii de mediu 
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Activităţi Subactivităţi 

8 studii de 

fezabilitate 

asupra componentei economice 

A.2.2. Emiterea de soluţii de refacere a biodiversităţii 

A.2.3. Identificarea ameninţărilor actuale şi potenţiale ale planurilor 

şi proiectelor asupra ariilor vizate 

A.2.4. Elaborarea Studiului de fezabilitate pentru situl Natura 2000 

Betfia şi Rezervaţia Naturală Locul fosilifer de pe Dealul Şomleului 

A.2.5.Elaborarea Studiului de fezabilitate pentru situl Natura 2000 

Lacul Peţea şi Rezervaţia Naturală Pârâul Peţea 

A.2.6.Elaborarea Studiului de fezabilitate pentru situl Natura 2000 

Tăşad şi Rezervaţia Naturală Calcarele Tortoniene de la Tăşad 

A.2.7.Elaborarea Studiului de fezabilitate pentru situl ROSCI0347 

Pajiştea Fergenic 

A.2.8.Elaborarea Studiului de fezabilitate pentru situl ROSCI0291 

Coridorul Munţii Bihorului - Codru Moma 

A.2.9.Elaborarea Studiului de fezabilitate pentru situl ROSCI0267 

Valea Roşie 

A.2.10.Elaborarea Studiului de fezabilitate pentru situl ROSCI0084 

Ferice - Plai 

A.2.11.Elaborarea Studiului de fezabilitate pentru situl ROSCI0200 

Platoul Vaşcău 

A.3. Elaborarea a 

4 rapoarte de 

evaluare detaliată 

a biodiversităţii 

A.3.1.Inventarierea şi cartarea habitatelor şi speciilor din ariile 

vizate 

A.3.2.Evaluarea stării de conservare a habitatelor şi speciilor 

A.3.3.Solicitarea şi colectarea de date fizico-geografice 

A.3.4.Elaborarea Raportului de evaluare detaliată a biodiversităţii 

pentru ROSCI0347 Pajiştea Fergenic 

A.3.5.Elaborarea Raportului de evaluare detaliată a biodiversităţii 

pentru ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului - Codru Moma 

A.3.6.Elaborarea Raportului de evaluare detaliată a biodiversităţii 

pentru ROSCI0267 Valea Roşie 

A.3.7.Elaborarea Raportului de evaluare detaliată a biodiversităţii 

pentru ROSCI0084 Ferice - Plai 

A.4. Elaborarea a 

4 rapoarte de 

evaluare detaliată 

a impactului 

antropic 

A.4.1.Analiza situaţiei socio-economice 

A.4.2.Identificarea formelor de proprietate asupra terenurilor, a 

regimurilor de administrare şi de folosinţă a terenurilor 

A.4.3.Documentare fotografică a speciilor şi habitatelor 

A.4.4.Elaborarea Raportului de evaluare detaliată a impactului 

antropic pentru ROSCI0347 Pajiştea Fergenic 

A.4.5.Elaborarea Raportului de evaluare detaliată a impactului 

antropic pentru ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului - Codru Moma 

A.4.6.Elaborarea Raportului de evaluare detaliată a impactului 

antropic pentru ROSCI0267 Valea Roşie 

A.4.7.Elaborarea Raportului de evaluare detaliată a impactului 

antropic pentru ROSCI0084 Ferice - Plai 

A.5. Elaborarea a 

4 baze de date 

GIS 

A.5.1.Prelucrarea datelor privind aşezările umane şi populaţia 

A.5.2.Prelucrarea datelor privind habitatele protejate 

A.5.3.Prelucrarea datelor privind reţeaua hidrografică 

A.5.4.Prelucrarea datelor privind fondul forestier 

A.5.5.Prelucrarea datelor privind resurse de sol şi subsol 

A.5.6.Elaborarea Bazei de date GIS pentru ROSCI0347 Pajiştea 

Fergenic 

A.5.7.Elaborarea Bazei de date GIS pentru ROSCI0291 Coridorul 

Munţii Bihorului - Codru Moma 

A.5.8.Elaborarea Bazei de date GIS pentru ROSCI0267 Valea Roşie 
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Activităţi Subactivităţi 

A.5.9.Elaborarea Bazei de date GIS pentru ROSCI0084 Ferice - Plai 

A.6. Elaborarea 

unui set de hărţi 

privind distribuţia 

habitatelor şi 

speciilor de floră 

şi faună 

A.6.1.Elaborarea setului de hărţi pentru ROSCI0347 Pajiştea 

Fergenic 

A.6.2.Elaborarea setului de hărţi pentru ROSCI0291 Coridorul Munţii 

Bihorului - Codru Moma 

A.6.3.Elaborarea setului de hărţi pentru ROSCI0267 Valea Roşie 

A.6.4.Elaborarea setului de hărţi pentru ROSCI0084 Ferice - Plai 

Raportări 

periodice 

Elaborarea Raportului de iniţiere 

Elaborarea Rapoartelor intermediare 
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2. PREZENTAREA ZONEI DE STUDIU 

2.1. Cadrul geografic privind ROSCI0347 Pajiştea Fegernic 

 
Localizarea. Situl Natura 2000 

ROSCI0347 Pajiştea Fegernic este localizat 

în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, pe 

teritoriul judeţului Bihor, la aproximativ 30 

km nord-est de municipiul Oradea (Figura 

nr. 2-1). 

Localităţile care delimitează situl Natura 

2000 ROSCI0347 Pajiştea Fegernic sunt: 

 în partea de nord, localitatea 

Sarcău, comuna Sârbi; 

 în partea de est, localităţile Nadăr 

şi Spinuş, comuna Spinuş; 

 în partea de sud, localitatea 

Chioag, comuna Sârbi; 

 în partea de vest, localităţile 

Fegernic şi Sârbi, comuna Sârbi. 

 

 

Figura nr. 2-1 Localizarea sitului de importanţă comunitară ROSCI0347 Pajiştea Fegernic 

 
Încadrarea în UAT. Din punct de vedere 

administrativ-teritorial Situl Natura 2000 

ROSCI0347 Pajiştea Fegernic se 

desfăşoară pe teritoriul judeţului Bihor, 

respectiv în comunele Sârbi (62,35%) şi 

Spniuş (37,65%) (Figura nr. 2-2). 

Încadrare in bioregiunea geografică. 

Situl Natura 2000 ROSCI0347 Pajiştea 

Fegernic se desfăşoară în cadrul regiunii 

biogeografice continentale (Figura nr. 2-

3). 
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Figura nr. 2-2 Încadrarea sitului de importanţă comunitară ROSCI0347 Pajiştea Fegernic în 

UAT 

 

 

Figura nr. 2-3 Încadrarea în regiunea biogeografică a sitului de importanţă comunitară 

ROSCI0347 Pajiştea Fegernic 
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2.2. Date fizico-geografice privind ROSCI0347 Pajiştea 

Fegernic 

 

Suprafața. Situl Natura 2000 ROSCI0347 

Pajiştea Fegernic are în prezent o 

suprafaţă de 299 ha (în conformitate cu 

Formularul Standard Natura 2000 din anul 

2016). Conform vechiului Formular 

Standard (anul 2011), ROSCI0347 

Pajiştea Fegernic avea la nivelul anului 

2011 o suprafaţă mai mică, respectiv 280 

ha. 

Relief. Situl Natura 2000 ROSCI0347 

Pajiştea Fegernic se suprapune în 

totalitate peste unitatea de relief Dealul 

Fertişagului, subdiviziune a dealurilor 

Oradei din unitatea geomorfologică 

Dealurile de Vest (Figura nr. 2-4). 

 

 

Figura nr. 2-4 Localizarea sitului de importanţă comunitară ROSCI0347 Pajiştea Fegernic în 

raport cu unităţile de relief 

 

Altitudinea medie pe teritoriul sitului este 

de 171 m, cea minimă este de 128 m, iar 

cea maximă de 255 m. În extremitatea 

sud-vestică se înregistrează altitudini ce 

depăşesc 200 m. 

Din punct de vedere al pantelor, se poate 

observa că ele pot varia de la 0-5˚ 

înclinaţie în partea de vest a sitului, la 5-

10˚, în sud, centru şi nord şi 10-20˚, în 

partea de sud (Figura nr. 2-5).  

Din punct de vedere geologic, 

fundamentul sitului Natura 2000 

ROSCI0347 Pajiştea Fegernic este de 

vârstă recentă (Pannonian, Holocen 

Inferior şi Pliestocen Inferior) cu argile 

nisipoase, pietrişuri şi nisipuri, argilă 

roşcată. Ele s-au format prin depunerea 

aluviunilor aduse de către râuri din munte. 

Argilele nisipoase, nisipurile se regăsesc în 

partea de centru – sud a sitului, 

pietrişurile şi nisipurile în partea de vest şi 

nord, iar în extremitatea nordică se 

întâlnesc argile roşcate, pietrişuri şi 

nisipuri (Figura nr. 2-6). 
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Figura nr. 2-5 Distribuţia pantelor în zona sitului de importanţă comunitară ROSCI0347 

Pajiştea Fegernic 

 

 

Figura nr. 2-6 Harta geologică pe teritoriul sitului de importanţă comunitară ROSCI0347 

Pajiştea Fegernic 
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Hidrografia. Din punct de vedere 

hidrografic, situl Natura 2000 ROSCI0347 

Pajiştea Fegernic este străbătut de la sud 

la nord de către râul Sarcău. În partea de 

vest, situl se învecinează cu Lacul 

Fegernic, situat pe râul Almaş (Figura nr. 

2-7). 

 

 

Figura nr. 2-7 Reţeaua hidrografică în zona sitului de importanţă comunitară ROSCI0347 

Pajiştea Fegernic 

 
Clima. Din punct de vedere climatic, zona 

sitului Natura 2000 Pajiştea Fegernic este 

caracterizată de o climă temperat 

continentală cu influenţe oceanice dinspre 

vest. Temperatura medie în timpul iernii 

este de -15°C, iar cea din timpul verii 

variază între 21°C şi 25°C. Vânturile 

predominante sunt cele dinspre vest, care 

aduc precipitaţii abundente pe tot 

parcursul anului. 

Pedologia. Pe teritoriul sitului Natura 

2000 ROSCI0347 Pajiştea Fegernic 

întâlnim 3 tipuri de soluri, respectiv: soluri 

brune luvice (podzolite), care ocupă cea 

mai mare parte din sit (sud, centru, est, 

vest) şi care se dezvoltă pe argile 

nisipoase şi nisipuri, soluri aluviale în 

extremitatea vestică a sitului, în 

vecinătatea Lacului Fegernic, dezvoltându-

se pe argile roşcate, pietrişuri şi nisipuri şi 

soluri brune argiloiluviale care se regăsesc 

în extremitatea nordică a sitului, 

dezvoltându-se pe formaţiuni de pietrişuri 

şi nisipuri (Figura nr. 2-8). 
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Figura nr. 2-8 Tipurile de soluri de pe teritoriul sitului de importanţă comunitară ROSCI0347 

Pajiştea Fegernic 

 

2.3. Relaţia ROSCI0347 Pajiştea Fegernic cu ariile protejate 

din vecinătate 

 
Cele mai apropiate situri Natura 2000 de 

ROSCI0347 Pajiştea Fegernic sunt 

reprezentate de: 

 ROSCI0322 Muntele Şes, localizat 

la aproximativ 9,9 km est faţă de 

aria protejată; 

 ROSCI0220 Săcuieni, localizat la 

aproximativ 10,3 km nord faţă de 

aria protejată; 

 ROSCI0050 Crişul Repede amonte 

de Oradea, localizat la aproximativ 

12 km sud faţă de aria protejată; 

 ROSPA0123 Lacurile de acumulare 

de pe Crişul Repede, localizat la 

aproximativ 12 km sud faţă de aria 

protejată; 

 ROSPA0067 Lunca Barcăului, 

localizat la aproximativ 13,4 km 

vest faţă de aria protejată; 

Cele mai apropiate arii naturale protejate 

de interes naţional faţă de ROSCI0347 

Pajiştea Fegernic sunt reprezentate de: 

 Rezervaţia naturală „Fâneaţa Valea 

Roşie”, localizată la aproximativ 

14,7 km sud-vest faţă de aria 

protejată; 

 Rezervaţia naturală „Lacul Cicoş”, 

localizată la aproximativ 15 km 

nord faţă de aria protejată. 

Localizarea sitului Natura 2000 

ROSCI0347 Pajiştea Fegernic în raport cu 

ariile protejate din vecinătate este 

prezentată în Figura nr. 2-9. 
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Figura nr. 2-9 Localizarea sitului Natura 2000 ROSCI0347 Pajiştea Fegernic în raport cu 

ariile protejate din vecinătate 

 

2.4. Utilizarea terenurilor şi tipurile de ecosisteme din cadrul 

ROSCI0347 Pajiştea Fegernic 

 
În Tabelul nr. 2-1 sunt prezentate 

rezultatele analizei GIS privind categoriile 

de utilizare a terenurilor şi tipurile de 

ecosisteme corespondente din cadrul 

ROSCI0347 Pajiştea Fegernic. 

 
Tabelul nr. 2-1 Suprafeţe şi ponderi ale categoriilor de utilizare a terenurilor (conform 

Corine Land Cover 2012) şi tipurilor de ecosisteme corespondente din cadrul ROSCI0347 

Pajiştea Fegernic 

CLC nivel 1 CLC nivel 2 CLC nivel 3 

Tipuri de 

ecosistem 

nivel 2 

Suprafaţă 

(ha) 

Pondere 

(%) 

Suprafeţe 

artificiale 
Zonă urbană 

Localităţi - Spaţii 

construite discontinue 
Urban 0,02 0,01 

Suprafeţe 

agricole 

Teren arabil Zone arabile neirigate 
Terenuri 

agricole 

5,29 1,77 

Culturi 

permanente 
Livezi 1,92 0,64 

Păşuni Păşuni Păşune 234,23 78,17 

Suprafeţe 

agricole 

heterogene 

Tipare complexe de 

cultivare 
Terenuri 

agricole 

8,30 2,77 

Zone ocupate în mare 

parte de agricultură 

cu suprafeţe 

49,43 16,50 
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CLC nivel 1 CLC nivel 2 CLC nivel 3 

Tipuri de 

ecosistem 

nivel 2 

Suprafaţă 

(ha) 

Pondere 

(%) 

semnificative de 

vegetaţie naturală 

Corpuri de 

apă 

Ape 

interioare 
Lacuri 

Râuri şi 

lacuri 
0,45 0,15 

Total 299,63 100 

 

Situl Natura 2000 ROSCI0347 Pajiştea 

Fegernic este caracterizat în cea mai mare 

parte de păşuni (aproximativ 78,17% din 

suprafaţa totală a ariei naturale protejate) 

şi zone ocupate în mare parte de 

agricultură cu suprafeţe semnificative de 

vegetaţie naturală (Figura nr. 2-10). 

 

 

Figura nr. 2-10 Tipurile de utilizare de terenuri (conform Corine Land Cover 2012) din cadrul 

ROSCI0347 Pajiştea Fegernic 

 

Din punct de vedere al tipurilor de 

ecosisteme, zona sitului Natura 2000 

ROSCI0347 Pajiştea Fegernic se 

caracterizează prin prezenţa următoarelor 

ecosisteme: păşune, râuri şi lacuri, 

terenuri agricole şi zonă urbană (Figura 

nr. 2-11). 
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Figura nr. 2-11 Tipurile de ecosisteme din cadrul ROSCI0347 Pajiştea Fegernic 

 

Ecosistemele de păşune ocupă cea mai 

mare parte a teritoriului sitului 

ROSCI0347 Pajiştea Fegernic, fiind 

prezente pe tot teritoriul, excepţie făcând 

extremităţile nordice, estice şi sud-vestice 

unde se întâlnesc terenurile agricole, şi o 

mică porţiune (168 m2) în apropiere de 

localitatea Sarcău unde se regăseşte 

ecosistemul urban. 

 

2.5. Elementele de interes conservativîn baza cărora a fost 

declarat Situl de Importanţă Comunitară ROSCI0347 Pajiştea 

Fegernic 

 
Conform Formularului Standard Natura 

2000 (actualizat în februarie 2016), aria 

naturală protejată ROSCI0347 Pajiştea 

Fegernic a fost declarată pentru prezenţa 

habitatului prioritar 40A0* Tufişuri 

subcontinentale peri-panonice în cadrul 

sitului.  

Deşi Situl Natura 2000 ROSCI0347 

Pajiştea Fegernic a fost declarat iniţial în 

baza habitatului prioritar 40A0* Tufişuri 

subcontinentale peri-panonice, în 

februarie 2016, o dată cu revizuirea 

Formularului Standard, a fost introdusă şi 

specia de mamifer Spermophilus citellus 

(cod 1335). 

De asemenea, în secţiunea 3.3. Alte specii 

importante de floră şi faună ale 

Formularului Standard Natura 2000 

(actualizat în februarie 2016) al sitului 

ROSCI0347 Pajiştea Fegernic mai sunt 

menţionate 5 specii de floră Acer 

tataricum, Campanula glomerata, 

Peucedanum carvifolia, Rosa gallica şi 

Teucrium chamaedrys. 
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3. MATERIALE  ŞI METODE PRIVIND INVENTARIEREA, 

CARTAREA ŞI EVALUAREA STĂRII DE CONSERVARE A 

SPECIILOR ŞI HABITATELOR 

3.1. Metodologia de inventariere şi cartare a habitatului 

 
Realizarea studiului de inventariere şi 

cartare a habitatului 40A0* Tufărişuri 

subcontinentale peripanonice a demarat 

cu o evaluare a informaţiilor existente, 

realizându-se astfel un studiu bibliografic. 

Acesta a constat în parcurgerea literaturii 

de specialitate privind identificarea 

caracteristicilor şi atributelor (perioada 

optimă de colectare a datelor, frecvenţa 

de colectare a datelor, mărimea suprafeţei 

de probă, tipul de relief favorabil, tipul de 

substrat favorabil, speciile edificatoare, 

speciile co-dominante, speciile 

caracteristice, speciile însoţitoare şi 

asociaţiile vegetale) ce definesc acest 

habitat. În cadrul acestei etape au fost 

întocmite hărţile şi formularele de teren ce 

au permis colectarea eficientă a 

informaţiilor relevante. 

Caracterizarea structurii habitatelor s-a 

realizat prin metoda releveului 

fitosociologic (Cristea şi colab., 2004) şi 

prin descrierea biotopului (geologie, 

pedologie, geomorfologie, caracteristici 

climatice). Locaţia fiecărui releveu 

fitocenologic a fost marcată folosind GPS-

ul. Inventarierea în teren a habitatelor s-a 

realizat în perioada optimă din punct de 

vedere al vegetaţiei, respectiv între lunile 

aprilie şi august. Alegerea locaţiilor de 

realizare a releveelor fitocenologice a avut 

loc după parcurgerea în prealabil a unor 

itinerarii pentru confirmarea prezenţei 

speciilor edificatoare. Ca unitate 

cenotaxonomică de bază în studiul 

habitatelor a fost utilizată asociaţia 

vegetală, tratată conform Şcolii 

Fitocenologice Central-Europene de la 

Zürich-Montpellier (Braun-Blanquet, 

1964). Pentru o delimitară clară a 

elementelor, itinerariile parcurse au fost 

înregistrate cu ajutorul GPS-ului iar 

elementele vizate au fost încercuite, 

delimitându-se astfel suprafaţa acestora.  

Identificarea presiunilor sau a activităţilor 

antropice cu impact negativ asupra 

habitatului 40A0* Tufărişuri 

subcontinentale peripanonice s-a realizat 

în timpul realizării observaţiilor 

fitocenologice, locaţia acestora a fost 

marcată folosind GPS-ul şi au fost 

realizate fotografii relevante. 

Prin analiza datelor colectate din teren a 

fost posibilă identificarea asociaţiilor 

vegetale pe baza speciilor diferenţiale şi 

realizarea corespondenţelor acestor 

asociaţii vegetale cu sistemul de 

clasificare al habitatelor Natura 2000 şi cel 

la nivel naţional. Astfel, s-a constata 

absenţa unei specii, respectiv a migdalului 

pitic (Amygdalus nana), habitatele de 

tufărişuri neputând fi clasificate conform 

sistemului Natura 2000, ci conform 

sistemului naţional, habitatul astfel 

identificat în teren fiind R3122 Tufărişuri 

ponto-panonice de porumbar (Prunus 

spinosa) şi păducel (Crataegus 

monogyna).  

Folosind programe specializate pentru 

prelucrarea datelor spaţiale (ArcMap) au 

putut fi realizate geometrii de tip poligon 

pentru acestea. 

 

3.2. Metodologia de inventariere şi cartare a speciei de 

mamifer 

 
În vederea inventarierii popândăului 

(Spermophilus citellus) în cadrul sitului 

Natura 2000 ROSCI0347 Pajiştea Fegernic 

a fost utilizată metoda transectelor. 

Această metodă a presupus parcurgerea la 

picior a habitatului favorabil speciei şi 

consemnarea în formularele de teren a 

locaţiilor galeriilor (active şi inactive) şi a 

indivizilor observaţi. Astfel au fost 

parcurse trei transecte, cu lungimi 

cuprinse între 520 şi 1360 metri, 

considerând o bandă de observaţii de 10 
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metri (5 metri pentru fiecare latură a 

transectului). Evaluarea mărimii populaţiei 

de popândău (Spermophilus citellus) s-a 

realizat prin stabilirea densităţii medii a 

galeriilor (exprimată în număr de galerii 

per hectar) şi prin corelarea acesteia cu 

informaţiile din literatura de specialitate. 

Cartarea habitatului favorabil speciei s-a 

realizat prin digitizarea suprafeţelor de 

pajişte din cadrul sitului Natura 2000 

ROSCI0347 Pajiştea Fegernic folosind 

software-ul ArcMap şi a unor imagini 

satelitare cât mai recente şi, ulterior, 

selectarea acelor suprafeţe de pajişte în 

care au fost identificate galerii (atât vechi 

cât şi recente) sau care îndeplinesc 

condiţiile de habitat pentru specie. 

 

3.3. Metodologia de inventariere a speciilor (elementelor de 

biodiversitate) nevizate de proiect 

 
Deşi pentru inventarierea şi cartarea 

biodiversităţii au fost vizate doar două 

elemente de interes comunitar (un habitat 

şi o specie), totuşi în formularele de teren 

au fost consemnate toate speciile de floră 

şi faună de interes conservativ identificate 

în teren. Observaţiile asupra altor 

categorii de specii nu s-au realizat în baza 

unor metodologii anterior stabilite, aceste 

observaţii având un caracter incidental şi 

fiind realizate în timpul studierii 

elementelor de biodiversitate vizate de 

proiect. Datele colectate cu privire la alte 

specii de floră şi faună identificate în teren 

sunt date calitative, menite să confirme 

prezenţa altor specii în situl Natura 2000 

ROSCI0347 Pajiştea Fegernic. Datele 

colectate din teren cu privire la alte specii 

de floră şi faună, nevizate de proiect, au 

fost introduse în baza de date a proiectului 

împreună cu coordonatele spaţiale 

aferente acestora. 

 

3.4. Stocarea, prelucrarea şi analiza datelor colectate în teren 

 
Toate datele din teren au fost stocate în 

baza de date ale proiectului (date din 

teren structurate într-o bază de date 

folosind Microsoft Office Excel) care au 

fost utilizate pentru a genera hărţi de 

distribuţie ale habitatului şi speciilor vizate 

de proiect cu ajutorul softului ArcGIS.  

Datele GPS colectate în teren au stat la 

baza prelucrării şi analizei privind 

elementele vizate de proiect. Coordonatele 

geografice (latitudine/longitudine) au fost 

iniţial înregistrate în sistemul de proiecţie 

geografică cu datum WGS84, transformate 

ulterior în STEREO 1970. 

 

3.5. Adaptarea metodologiei utilizată la nivel naţional pentru 

evaluarea stării de conservare a habitatului şi speciei 

vizate de proiect la nivelul ariei naturale protejate 

ROSCI0347 Pajiştea Fegernic 

 
Potrivit modelului Sincron, metodologia de 

evaluare a stării de conservare a fost 

dezvoltată iniţial pentru raportarea către 

Comisia Europeană din anul 2007 în 

conformitate cu articolul 17 al Directivei 

Habitate, fiind ulterior revizuită pentru 

următorul ciclu de raportare din anul 

2013. Cu toate că în baza acestei 

metodologii, evaluarea stării de 

conservare se face la nivel naţional pentru 

fiecare regiune biogeografică, (pentru 

siturile din cadrul reţelei Natura 2000  şi 

pentru întreg teritoriul naţional), aceeaşi 

metodologie a fost adaptată pentru a fi 

aplicată şi la nivelul unei arii naturale 

protejate cu unele modificări/adaptări, 

constând de exemplu în eliminarea 

arealului natural al speciei/tipului de 



 

 

 
 

25 

R
A

P
O

R
T

 D
E

 B
I
O

D
I
V

E
R

S
I
T

A
T

E
 

E
E

A
 G

R
A

N
T
S

 

habitat, acest parametru nefiind relevant 

odată cu reducerea scării geografice și 

dimensiunilor teritoriului. De asemenea, 

aceeaşi metodologie poate fi aplicată şi 

pentru alte specii decât cele de importanţă 

comunitară, precum şi pentru alte tipuri 

de habitate (de exemplu: clasificate la 

nivel naţional). 

În acest context, starea de conservare a 

habitatului şi speciei vizate din cadrul 

ROSCI0347 Pajiştea Fegernic a presupus 

evaluarea acestor stări din punct de 

vedere al următorilor parametri: 

 suprafaţa ocupată de către 

habitat/mărimea populaţiei speciei; 

 structura şi funcţiile specifice 

habitatului/habitatul speciei; 

 perspectivele viitoare ale 

habitatului/speciei. 

Astfel, evaluarea stării de conservare 

pentru habitatul şi specia vizate de proiect 

poate fi definită/caracterizată de o singură 

clasă din următoarele: 

 stare de conservare „favorabilă” în 

situaţia în care habitatul/specia 

prosperă (atât în ceea ce priveşte 

suprafaţa şi mărimea populaţiei, 

cât şi în ceea ce priveşte calitatea 

populaţiei, inclusiv în sensul 

capacităţii de reproducere, 

structurii pe vârste, mortalităţii) şi 

există perspectivele să prospere de 

asemenea şi în viitor fără 

modificări semnificative în politicile 

şi managementul existent; 

 stare de conservare „nefavorabil-

inadectavă” pentru situaţiile în care 

este necesară o schimbare a 

politicilor sau managementului 

pentru a aduce habitatul/specia în 

stare de conservare favorabilă, dar 

nu există nici un pericol de 

dispariţie în viitorul previzibil; 

 stare de conservare „nefavorabil-

rea” pentru situaţiile în care 

habitatul/specia este în pericol de a 

dispare în viitorul previzibil; 

 stare de conservare „necunoscută” 

pentru toate situaţiile în care nu 

există suficiente informaţii pentru a 

realiza o evaluare corespunzătoare. 

Pentru o reprezentare grafică a celor patru 

stări de conservare, a fost adoptat un 

sistem de codificare pe culori (prin 

intermediul îndrumarului Comisiei 

Europene: Evaluarea şi raportarea în 

conformitate cu Articolul 17 al Directivei 

Habitate: Formate de raportare pentru 

perioada 2012): 

 roşu pentru starea de conservare 

„nefavorabilă-rea”; 

 portocaliu pentru starea de 

conservare „nefavorabilă-

inadecvată”; 

 verde pentru starea de conservare 

„favorabilă”; 

 gri pentru starea de conservare 

„necunoscută”. 

 

3.5.1. Metodologia de evaluare a stării de conservare a habitatelor 

Parametrii utilizaţi pentru evaluarea 

stării de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al 

suprafeţei ocupate 

 
În Tabelul nr. 3-1 sunt prezentaţi 

parametrii care au fost luaţi în calcul 

pentru evaluarea stării de conservare a 

habitatului din punct de vedere al 

suprafeţei ocupate. 

 
Tabelul nr. 3-1 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din 

punct de vedere al suprafeţei ocupate 

Nr. Parametru Descriere 

E.1.  Clasificarea tipului 

de habitat 

Clasificarea tipului de habitat se va preciza prin selectarea 

uneia dintre valorile următoare: 

 EC - tip de habitat de importanţă comunitară; 

 RO - tip de habitat naţional. 

Pentru siturile Natura 2000 este obligatorie indicarea tipurilor 

de habitate de importanţă comunitară, evaluarea stării de 

conservare a tipurilor de habitate naţionale fiind opţională, 

dar utilă dacă în cadrul situlului, tipului habitatului Natura 

2000 îi corespund mai multe tipuri de habitate naţionale. 
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Nr. Parametru Descriere 

E.2.  Codul unic al 

tipului de habitat 

Codul unic al tipului de habitat va fi precizat în funcţie de 

clasificarea tipului de habitat [E.1.], ca fiind codul Natura 

2000  în cazul habitatelor de importanţă comunitară conform 

nomenclatorului „8.5.13 - Lista tipurilor de habitate naturale 

de interes comunitar din România şi tipurile de habitate 

asociate din sistemul românesc de clasificare”, sau codul unic 

naţional al tipului de habitat de interes conservativ în aria 

naturală protejată conform nomenclatorului „8.5.14 - Lista 

tipurilor de habitate naturale din sistemul românesc de 

clasificare” (potrivit metodologiei Sincron). 

E.3.  Suprafaţa ocupată 

de tipul de habitat 

în aria naturală 

protejată 

Suprafaţa ocupată de tipul de habitat în aria naturală 

protejată se va estima ca valoare minimă şi maximă în 

hectare. 

În vederea completării valorilor minime şi maxime se vor 

utiliza următoarele convenţii: 

a) Dacă valorile minimă şi maximă sunt egale atunci se 

consideră că  s-a furnizat o valoare efectivă a 

suprafeţei; 

b) Dacă valoarea minimă este diferită de valoarea 

maximă atunci se consideră că a fost furnizat un 

interval de valori. 

E.4.  Calitatea datelor 

pentru suprafaţa 

ocupată de tipul 

de  habitat în aria 

naturală protejată 

Calitatea datelor pentru suprafaţa ocupată de tipul de habitat 

în aria naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia 

din următoarele valori din nomenclatorul „8.5.9 - Calitatea 

datelor” (potrivit metodologiei Sincron), respectiv: 

 bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

 slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau 

fără măsurători prin eşantionare; 

 insuficientă – date insuficiente sau nesigure. 

E.5.  Raportul dintre 

suprafaţa ocupată 

de tipul de habitat 

în aria naturală 

protejată şi 

suprafaţa ocupată 

de acesta la nivel 

naţional 

Raportul dintre suprafaţa ocupată de tipul de habitat în aria 

naturală protejată şi suprafaţa ocupată de acesta la nivel 

naţional va estima ca interval între procentul minim şi 

maxim, aferent valorilor minime şi maxime ale suprafeţei 

ocupate de către tipul de habitat în aria naturală protejată 

raportate la suprafaţa tipului de habitat ocupată la nivel 

naţional. Aceste valori se vor exprima procentual, fiind 

acceptate şi valori de genul 0-2 %, corespunzătoare clasei 

„C” din formularul standard Natura 2000 şi 2-15 % 

corespunzătoare clasei „B”. Nu sunt acceptate intervale de 

genul 15-100%, corespunzătoare clasei „A” , deoarece nu 

asigură un grad suficient de precis de estimare. Totodată 

sunt acceptate orice intervale de valori, suficient de precise, 

în interiorul celor trei intervale corespunzătoare categoriilor 

menţionate anterior, de exemplu 2-5% sau 20-30%, însă nu 

sunt acceptate intervale care includ limitele dintre cele trei 

clase, cum ar fi spre exemplu 1-5% sau 10-20%. 
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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  

Se evaluează dacă suprafaţa ocupată de tipul de habitat în 

aria naturală este semnificativă în comparaţie cu suprafaţa 

totală ocupată de acesta la nivel naţional şi se alege una din 

valorile de mai jos astfel: 

 semnificativă. Atunci când suprafaţa ocupată de tipul 

de habitat este suficient de mare pentru a fi 

considerată semnificativă la nivel naţional 

 nesemnificativă. Atunci când suprafaţa ocupată de 

tipul de habitat este mică şi se poate considera ca 

fiind nesemnificativă la nivel naţional  

Valoarea implicita va fi ”semnificativa” dacă nu se precizează 

altfel. 

E.7.  Suprafaţa 

reevaluată 

ocupată de tipul 

de habitat 

estimată în planul 

de management 

anterior 

Dacă evaluarea suprafeţei ocupate de tipul de habitat în aria 

naturală protejată [E.3.]nu se face pentru prima dată, 

suprafaţa reevaluată ocupată de tipul de habitat estimată în 

planul de management anterior se va  exprima prin 

precizarea valorilor minimă şi maximă în hectare. 

Necesitatea reevaluării pleacă de la premiza că odată cu 

acumularea de date noi, informaţiile vechi pot fi reevaluate și 

îmbunătăţite. 

E.8.  Suprafaţa de 

referinţă pentru 

starea favorabilă a 

tipului de habitat 

în aria naturală 

protejată 

Dacă există date suficiente, suprafaţa de referinţă pentru 

starea favorabilă a tipului de habitat în aria naturală 

protejată se va estima printr-o singură valoare exprimată în 

hectare. 

E.9.  Metodologia de 

apreciere a 

suprafeţei de 

referinţă pentru 

starea favorabilă a 

tipului de habitat 

din aria naturală 

protejată 

Dacă a fost estimată suprafaţa de referinţă pentru starea 

favorabilă a tipului de habitat din aria naturală protejată 

[E.8.], metodologia de apreciere a suprafeţei de referinţă 

pentru starea favorabilă a tipului de habitat din aria naturală 

protejată se descrie printr-un text. 

E.10.  Raportul dintre 

suprafaţa de 

referinţă pentru 

starea favorabilă a 

tipului de habitat 

şi suprafaţa 

actuală ocupată 

Dacă nu există suficiente date pentru estimarea suprafeţei 

de referinţă favorabile a tipului de habitat în aria naturală 

protejată[E.8.] printr-o valoare numerică, se va apela la 

judecata experţilor, pentru a aprecia pe baza presupunerilor 

acestora, raportul dintre suprafaţa de referinţă pentru starea 

favorabilă a tipului de habitat şi suprafaţa actuală ocupată 

prin unul din operatorii:  

 ”<” – mai mic (în condiţii excepţionale), 

 ”≈” – aproximativ egal,  

 ”>” – mai mare,   

 ”>>” – mult mai mare, (de regulă echivalent cu mai 

mult de 10% faţă de suprafaţa de referinţă pentru 

starea favorabilă a tipului de habitatului) 

 ”x” – necunoscut. 
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Nr. Parametru Descriere 

E.11.  Tendinţa actuală a 

suprafeţei tipului 

de habitat 

Tendinţa actuală a suprafeţei tipului de habitat faţă de 

Valoarea reevaluată a suprafeţei ocupate de tipul de habitat 

estimată în planul de management anterior [E.7] sau faţă de 

suprafaţa ocupată de tipul de habitat în urmă cu 5-6 ani, în 

cazul planurilor elaborate pentru prima dată pentru aria 

naturală protejată în cauză, se va face prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „8.5.10-Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare” (potrivit metodologiei Sincron), respectiv:  

 ”+” –crescătoare, 

 ”-” – descrescătoare,  

 ”0” – stabilă,  

 ”x” – necunoscută 

E.12.  Reducerea 

suprafeţei tipului 

de habitat se 

datorează 

restaurării altui tip 

de habitat  

Dacă tendinţa actuală a suprafeţei tipului de habitat[E.11.] 

este descrescătoare se va preciza dacă reducerea suprafeţei 

tipului de habitat se datorează restaurării altui tip de habitat 

de interes conservativ (de exemplu ca urmare a unor măsuri 

de management), prin alegerea uneia dintre valorile:  

 da 

 nu 

 nu există suficiente informaţii 

E.13.  Explicaţii asupra 

motivului 

descreşterii 

suprafeţei tipului 

de habitat 

Dacă reducerea suprafeţei tipului de habitat se datorează 

restaurării altui tip de habitat[E.12.] , vor fi furnizate 

informaţii suplimentare (de exemplu cu privire la măsurile de 

management întreprinse), printr-un text. 

E.14.  Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a 

suprafeţei tipului 

de habitat 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei tipului 

de habitat se va preciza prin selectarea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „8.5.9 - Calitatea 

datelor” (potrivit metodologiei Sincron), respectiv: 

 bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

 slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau 

fără măsurători prin eşantionare; 

 insuficientă – date insuficiente sau nesigure. 

E.15.  Magnitudinea 

tendinţei actuale a 

suprafeţei tipului 

de habitat 

Dacă există date suficiente şi dacă tendinţa actuală a 

suprafeţei tipului de habitat[E.11] este crescătoare sau 

descrescătoare, magnitudinea tendinţei actuale a suprafeţei 

tipului de habitat se va exprima ca interval procentual minim 

-  maxim în raport cu suprafaţa reevaluată ocupată de tipul 

de habitat estimată în planul de management anterior [E.7.] 

sau faţă de suprafaţa tipului de habitat estimată în urmă cu 

5-6 ani, în cazul planurilor de management elaborate pentru 

prima dată. 

E.16.  Magnitudinea 

tendinţei actuale a 

suprafeţei tipului 

de  habitat 

exprimată prin 

calificative 

Dacă nu există suficiente date pentru aprecierea 

magnitudinea tendinţei actuale a suprafeţei tipului de 

habitat[E.15.] ca interval minim-maxim, se va apela la 

judecata experţilor, pentru a aprecia pe baza presupunerilor 

acestora, magnitudinea tendinţei actuale a suprafeţei tipului 

de habitat în ultimii 5-6 ani, prin următoarele calificative: 

 >5% (1% pe an x numărul de ani; corespunde unui 

declin mare al suprafeţei tipului de habitat dacă 

tendinţa este descrescătoare); 

 <5%; 

 nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a suprafeţei tipului de 

habitat. 
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Nr. Parametru Descriere 

E.17.  Schimbări în 

tiparul de 

distribuţie a 

suprafeţelor 

tipului de habitat   

Schimbările în tiparul de distribuţie a suprafeţelor tipului de 

habitat (pattern) se vor aprecia alegându-se una din 

următoarele valori: 

 există schimbări majore în tiparul de distribuţie al 

suprafeţelor tipului de habitat în cadrul ariei naturale 

protejate; 

 nu există schimbări în tiparul de distribuţie al 

suprafeţelor tipului de habitat în cadrul ariei naturale 

protejate sau acestea sunt nesemnificative; 

 există schimbări în tiparul de distribuţie al 

suprafeţelor tipului de habitat în cadrul ariei naturale 

protejate, dar acestea nu sunt nici majore, nici 

nesemnificative; 

 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  

Starea de conservare a tipului de habitat din punct de vedere 

al suprafeţei ocupate se determină pe baza matricii 

prezentată în Tabelul nr. 3-2 ca având una din valorile: 

 ”FV” – favorabilă,  

 ”U1” – nefavorabilă - inadecvată,  

 ”U2” – nefavorabilă - rea, 

 ”X” – necunoscută 

E.19.  Tendinţa stării de 

conservare a 

tipului de habitat 

din punct de 

vedere al 

suprafeţei ocupate  

Având în vedere de faptul că procesul de îmbunătăţire al 

stării de conservare este de lungă durată, dacă starea de 

conservare a tipului de habitat din punct de vedere al 

suprafeţei ocupate [E.18.]  a fost evaluată ca nefavorabilă - 

inadecvată sau nefavorabilă - rea,  tendinţa stării de 

conservare a tipului de habitat din punct de vedere al 

suprafeţei ocupate se va aprecia prin una din valorile: 

 ”+” – se îmbunătăţeşte, 

 ”-” – se înrăutăţeşte,  

 ”0” – este stabilă,  

 ”x” – este necunoscută 

E.20.  Detalii asupra 

stării de 

conservare a 

tipului de habitat 

din punct de 

vedere al 

suprafeţei ocupate 

Dacă starea de conservare a tipului de habitat din punct de 

vedere al suprafeţei ocupate [E.18.]  a fost evaluată ca ”X” 

necunoscută, se vor furniza detalii prin selectarea uneia 

dintre următoarele variante: 

 ”XU” - starea de conservare este necunoscută dar nu 

este în nici într-un caz favorabilă (este nefavorabilă - 

inadecvată sau nefavorabilă - rea); 

 ”XX” - nu există date pentru a putea stabili că starea 

de conservare nu este în nici într-un caz favorabilă. 

 
În Tabelul nr. 3-2 este prezentată 

matricea de evaluare a stării de 

conservare pentru tipul de habitat din 

punct de vedere al suprafeţei ocupate. 
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Tabelul nr. 3-2 Matricea de evaluare a stării de conservare a tipului de habitat din punct de 

vedere al suprafeţei ocupate 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Tendinţa actuală a 

suprafeţei tipului de 

habitat[E.11.]  este 

stabilă sau 

crescătoare  

SAU tendinţa actuală 

a suprafeţei tipului de 

habitat[E.11.] este 

descrescătoare şi 

reducerea suprafeţei 

tipului de habitat se 

datorează restaurării 

altui tip de habitat 

[E.12.] 

ŞI 

Suprafaţa ocupată de 

tipul de habitat în aria 

naturală 

protejată[E.3]  nu 

este mai mică decât 

Suprafaţa de referinţă 

pentru starea 

favorabilă a tipului de 

habitat din aria 

naturală 

protejată[E.8.]  sau 

Raportul dintre 

suprafaţa de referinţă 

pentru starea 

favorabilă a tipului de 

habitat şi suprafaţa 

actuală ocupată 

[E.10.] are valoarea 

”=” sau ”>” 

 ŞI  

nu există schimbări în 

tiparul de distribuţie 

al suprafeţelor tipului 

de habitat în cadrul 

ariei naturale 

protejate sau acestea 

sunt 

nesemnificative[E.17.] 

 

Orice altă 

combinaţie 

 

Declin mare al 

suprafeţei 

habitatului, 

echivalent unei 

pierderi de 5% din 

suprafaţa 

habitatului în ultimii 

5 ani (corespunde 

unei pierderi de 1% 

pe an, iar valoarea 

este orientativă şi 

poate diferi de la 

habitat la habitat 

dacă se justifică)  

[E.15]/ [E.16.] 

SAU 

Suprafaţa ocupată 

de tipul de habitat 

în aria naturală 

protejată[E.3]  este  

mai mică cu mai 

mult de 10% faţă 

de Suprafaţa de 

referinţă pentru 

starea favorabilă a 

tipului de habitat 

din aria naturală 

protejată[E.8.]  sau 

Raportul dintre 

suprafaţa de 

referinţă pentru 

starea favorabilă a 

tipului de habitat şi 

suprafaţa actuală 

ocupată [E.10.] are 

valoarea ”>>” 

SAU 

există schimbări 

majore în tiparul de 

distribuţie al 

suprafeţelor tipului 

de habitat în cadrul 

ariei naturale 

protejate[E.17.] 

 

Nu sunt îndeplinite 

condiţiile pentru 

evaluarea stării de 

conservare a tipului 

de habitat din punct 

de vedere al 

suprafeţei ocupate 

ca favorabilă, 

nefavorabilă - rea, 

deoarece nu există 

date suficiente sau 

datele existente nu 

sunt demne de 

încredere. 

 
Parametrii utilizaţi pentru evaluarea 

stării de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al 

structurii şi funcţiilor specifice tipului 

de habitat 

 
În Tabelul nr. 3-3 sunt prezentaţi 

parametrii care au fost luaţi în calcul 

pentru evaluarea stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de vedere al 

structurii şi funcţiilor sale specifice. 
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Tabelul nr. 3-3 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din 

punct de vedere al structurii şi funcţiilor sale specifice 

Nr. Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea 

tipului de 

habitat 

Clasificarea tipului de habitat se va preciza prin selectarea uneia 

dintre valorile următoare: 

 EC - tip de habitat de importanţă comunitară; 

 RO - tip de habitat naţional. 

Pentru siturile Natura 2000 este obligatorie indicarea tipurilor de 

habitate de importanţă comunitară, evaluarea stării de 

conservare a tipurilor de habitate naţionale fiind opţională, dar 

utilă dacă în cadrul situlului, tipului habitatului Natura 2000 îi 

corespund mai multe tipuri de habitate naţionale. 

E.2. Codul unic al 

tipului de 

habitat 

Codul unic al tipului de habitat va fi precizat în funcţie de 

clasificarea tipului de habitat [E.1.], ca fiind codul Natura 2000  în 

cazul habitatelor de importanţă comunitară conform 

nomenclatorului „8.5.13 - Lista tipurilor de habitate naturale de 

interes comunitar din România şi tipurile de habitate asociate din 

sistemul românesc de clasificare”, sau codul unic naţional al 

tipului de habitat de interes conservativ în aria naturală protejată 

conform nomenclatorului „8.5.14 - Lista tipurilor de habitate 

naturale din sistemul românesc de clasificare” (potrivit modelului 

Sincron). 

F.3.  Structura şi 

funcţiile 

tipului de 

habitat 

Structura şi funcţiile tipului de habitat vor fi apreciate printr-una 

din valorile: 

 structura şi funcţiile tipului de habitat, incluzând şi speciile 

sale tipice se află în condiţii bune, fără deteriorări 

semnificative; 

 mai mult de 25% din suprafaţa tipului de habitat în aria 

naturală protejată este deteriorată în ceea ce priveşte 

structura şi funcţiile habitatului (incluzând şi speciile sale 

tipice); 

 structura şi funcţiile tipului de habitat, incluzând şi speciile 

sale tipice nu se află în condiţii bune, dar nici mai mult de 

25% din suprafaţa tipului de habitat nu este deteriorată în 

ceea ce priveşte structura şi funcţiile sale (incluzând și speciile 

sale tipice); 

 nu există date suficiente privind structura si funcţiile tipului de 

habitat în cadrul ariei naturale protejate. 

F.4.  Starea de 

conservare a 

tipului de 

habitat din 

punct de 

vedere al 

structurii şi al 

funcţiilor 

specifice 

Starea de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al 

structurii şi al funcţiilor specifice se va evalua pe baza matricii 

prezentate în Tabelul nr. 3-4 prin una din valorile: 

 ”FV” – favorabilă,  

 ”U1” – nefavorabilă - inadecvată,  

 ”U2” – nefavorabilă - rea, 

 ”X” – necunoscută 

F.5.  Tendinţa stării 

de conservare 

a tipului de 

habitat din 

punct de 

vedere al 

structurii şi al 

funcţiilor 

specifice 

Având în vedere de faptul că procesul de îmbunătăţire al stării de 

conservare este de lungă durată, dacă starea de conservare a 

tipului de habitat din punct de vedere al structurii şi al funcţiilor 

specifice [F.4.] a fost evaluată ca nefavorabilă - inadecvată sau 

nefavorabilă - rea,  tendinţa stării de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al structurii şi al funcţiilor specifice se 

va aprecia prin una din valorile:  

 ”+” – se îmbunătăţeşte, 

 ”-” – se înrăutăţeşte,  

 ”0” – este stabilă,  

 ”x” – este necunoscută 
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Nr. Parametru Descriere 

F.6.  Detalii asupra 

stării de 

conservare a 

tipului de 

habitat din 

punct de 

vedere al 

structurii şi al 

funcţiilor 

specifice 

Dacă starea de conservare a tipului de habitat din punct de 

vedere al structurii şi al funcţiilor specifice [F.4.] a fost evaluată 

ca ”X” necunoscută, se vor furniza detalii prin selectarea uneia 

dintre următoarele variante: 

 ”XU” - starea de conservare este necunoscută dar nu este 

în nici într-un caz favorabilă (este nefavorabilă - 

inadecvată sau nefavorabilă - rea); 

 ”XX” - nu există date pentru a putea stabili că starea de 

conservare nu este în nici într-un caz favorabilă. 

 
În Tabelul nr. 3-4 este prezentată 

matricea pentru evaluarea stării de 

conservare a habitatului din punct de 

vedere al structurii şi funcţiilor specifice 

habitatului. 

 
Tabelul nr. 3-4 Matricea pentru evaluarea stării de conservare a habitatului din punct de 

vedere al structurii şi funcţiilor specifice habitatului 

Favorabilă 
Nefavorabilă - 

inadecvată 
Nefavorabilă –rea Necunoscută 

Structura şi funcţiile 

tipului de habitat, 

incluzând şi speciile 

sale tipice se află în 

condiţii bune, fără 

deteriorări 

semnificative;[F.3.] 

Orice altă 

combinaţie 

Mai mult de 25% 

din suprafaţa tipului 

de habitat în aria 

naturală protejată 

este deteriorată în 

ceea ce priveşte 

structura şi funcţiile 

habitatului 

(incluzând şi 

speciile sale 

tipice);[F.3.] 

Nu sunt îndeplinite 

condiţiile pentru a 

evalua starea de 

conservare a 

habitatului din punct 

de vedere al 

structurilor şi 

funcţiilor specifice 

habitatului ca fiind 

favorabilă sau 

nefavorabilă - rea, 

sau nu există date, 

sau datele existente 

sunt insuficiente sau 

nu sunt demne de 

încredere 

 

Parametrii utilizaţi pentru evaluarea 

stării de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al 

perspectivelor tipului de habitat în 

viitor 

 
În Tabelul nr. 3-5 sunt prezentaţi 

parametrii care au fost luaţi în calcul 

pentru evaluarea stării de conservare a 

tipului de habitat din punct de vedere al 

perspectivelor sale viitoare. 

 
Tabelul nr. 3-5 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 

Clasificarea tipului de habitat se va preciza prin selectarea uneia 

dintre valorile următoare: 

 EC - tip de habitat de importanţă comunitară; 

 RO - tip de habitat naţional. 

Pentru siturile Natura 2000 este obligatorie indicarea tipurilor de 

habitate de importanţă comunitară, evaluarea stării de 

conservare a tipurilor de habitate naţionale fiind opţională, dar 

utilă dacă în cadrul situlului, tipului habitatului Natura 2000 îi 

corespund mai multe tipuri de habitate naţionale. 

E.2. Codul unic al Codul unic al tipului de habitat va fi precizat în funcţie de 
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Nr. Parametru Descriere 

tipului de 

habitat 

clasificarea tipului de habitat [E.1.], ca fiind codul Natura 2000  în 

cazul habitatelor de importanţă comunitară conform 

nomenclatorului „8.5.13 - Lista tipurilor de habitate naturale de 

interes comunitar din România şi tipurile de habitate asociate din 

sistemul românesc de clasificare”, sau codul unic naţional al 

tipului de habitat de interes conservativ în aria naturală protejată 

conform nomenclatorului „8.5.14 - Lista tipurilor de habitate 

naturale din sistemul românesc de clasificare” (potrivit modelului 

Sincron). 

G.3.  Tendinţa 

viitoare a 

suprafeţei 

tipului de 

habitat 

Tendinţa viitoare a suprafeţei tipului de habitat anticipată a se 

înregistra în cursul implementării planului de management actual, 

faţă de valoarea actuală a Suprafeței ocupate de tipul de habitat 

în aria naturală protejată [E.3.]se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „8.5.10 -Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare” (potrivit modelului Sincron), respectiv:  

 ”+” – crescătoare, 

 ”-” – descrescătoare,  

 ”0” – stabilă,  

 ”x” – necunoscută 

G.4.  Raportul 

dintre 

suprafaţa de 

referinţă 

pentru starea 

favorabilă şi 

suprafaţa 

tipului de 

habitat în 

viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa de referinţă pentru 

starea favorabilă şi suprafaţa tipului de habitat în viitor, anticipat 

a fi atins în urma implementării planului de management,se va 

apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va face 

prin unul din operatorii:  

 ”<” – mai mic (în condiţii excepţionale),  

 ”≈” – aproximativ egal,  

 ”>” – mai mare,   

 ”>>” – mult mai mare, 

 ”x” – necunoscut. 

G.5.  Perspectivele 

tipului de 

habitat în 

viitor 

Perspectivele tipului de habitat în viitor se vor aprecia în funcţie 

de tendinţa viitoare a suprafeţei tipului de habitat[G.3.]  și de 

raportul dintre suprafaţa tipului de habitat în viitor și suprafaţa de 

referinţă pentru starea favorabilă , conform matricii 4 şi figurilor 

aferente din secţiunea „Evaluarea stării de conservare a speciei 

din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor”,prin una 

din valorile: 

 FV – perspective bune 

 U2 – perspective inadecvate 

 U1 – perspective rele 

 X – perspective necunoscute 

G.6.  Efectul 

cumulat al 

impacturilor 

asupra tipului 

de habitat în 

viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra tipului de habitat în viitor, 

se va preciza în contextul clasificării impacturilor în presiuni 

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări viitoare 

(impacturi care nu există în prezent dar pentru care există 

probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a unor 

planuri, modificări de management, schimbarea legislaţiei, etc.) 

prin selectarea uneia dintre următoarele variante: 

 Ridicat - impacturile, respectiv presiunile actuale şi/sau 

ameninţările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat 

ridicat asupra tipului de habitat, afectând major 

viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat; 

 Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale şi/sau 

ameninţările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat 

mediu, semnificativ asupra tipului de habitat, afectând  

semnificativ viabilitatea pe termen lung a tipului de 

habitat; 

 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 
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Nr. Parametru Descriere 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut 

sau nesemnificativ asupra tipului de habitat, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a tipului de 

habitat; 

 Nu există suficiente informaţii în ceea ce priveşte efectul 

impacturilor asupra tipului de habitat în viitor. 

G.7.  Viabilitatea pe 

termen lung a 

tipului de 

habitat 

Viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat se va aprecia 

funcţie de efectul cumulat al impacturilor asupra tipului de habitat 

în viitor [G.6.],  suprafaţa ocupată de tipul de habitat în aria 

naturală protejată [E.3.] şi structura şi funcţiile tipului de habitat 

[F.3.]  printr-una din variantele: 

 viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat este 

asigurată; 

 viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat nu este 

asigurată 

 viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat ar putea fi 

asigurată; 

 nu există suficiente informaţii pentru a aprecia gradul de 

asigurare al viabilităţii pe termen lung a tipului de habitat 

G.8.  Intensitatea 

presiunilor 

actuale asupra 

tipului de 

habitat 

În contextul în care, cel mai probabil,presiunile actuale se vor 

manifesta și pe durata implementării planului de management 

actual, generând efecte semnificative negative asupra tipului de 

habitat, dar unele presiuni actuale vor fi diminuate sau eliminate 

pe durata implementării planului de management, pentru fiecare 

presiune actuală asupra tipului de habitat care a fost precizată în 

lista presiunilor actuale asupra tipului de habitat în aria naturală 

protejată, în cadrul secţiunii impacturi 2.4.2., intensitatea 

presiunilor actuale asupra tipului de habitat în aria naturală 

protejată vor fi ierarhizate în funcţie de intensitatea acestora într-

una din categoriile: 

 Ridicat - se vor încadra în această categorie acele presiuni 

actuale care vor genera în viitor un efect cumulat ridicat 

asupra tipului de habitat, dacă efectul cumulat al 

impacturilor asupra tipului de habitat în viitor [G.6.] a fost 

estimat ca fiind ridicat; 

 Mediu - se vor încadra în această categorie acele presiuni 

actuale care vor genera în viitor un efect cumulat mediu 

asupra tipului de habitat, dacă efectul cumulat al 

impacturilor asupra tipului de habitat în viitor [G.6.] a fost 

estimat ca fiind ridicat sau mediu; 

 Scăzut - se vor încadra în această categorie acele presiuni 

actuale care vor genera în viitor un efect cumulat scăzut 

asupra tipului de habitat, dacă efectul cumulat al 

impacturilor asupra tipului de habitat în viitor [G.6.] a fost 

estimat ca fiind ridicat, mediu sau scăzut; 

Pentru fiecare presiune actuală asupra tipului de habitat în aria 

naturală protejată se pot furniza detalii suplimentare asupra 

intensităţii presiunilor actuale asupra tipului de habitat printr-un 

text. 

Într-o etapă ulterioară, în cadrul secţiunii 4.2 aferente stabilirii 

măsurilor de management, fiecărei presiuni actuale asupra unui 

anumit tip de habitat i se vor putea asocia una sau mai multe 

măsuri de management nelocalizate spaţial. Măsurile de 

management pentru un anumit tip de habitat vor fi stabilite nu 

doar în funcţie de presiunile actuale asupra tipului de habitat şi 

intensităţii acestora, ci şi în funcţie de starea globală de 

conservare a tipului respectiv de habitat. 

G.9.  Intensitatea Luând în considerare că ameninţările viitoare (care nu se 
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Nr. Parametru Descriere 

ameninţărilor 

viitoare 

asupra tipului 

de habitat  

manifestă în prezent sau cele prezente care se vor manifesta în 

viitor dar cu o intensitate mărită), pot avea un efect semnificativ 

negativ asupra tipului de habitat pe durata implementării planului 

de management, pentru fiecare ameninţare viitoare asupra tipului 

de habitat care a fost precizată în lista ameninţărilor viitoare 

asupra tipului de habitat în aria naturală protejată, în cadrul 

secţiunii impacturi 2.4.2., intensitatea ameninţărilor viitoare 

asupra tipului de habitat în aria naturală protejată vor fi 

ierarhizate în funcţie de intensitatea acestora într-una din 

categoriile: 

 Ridicat - se vor încadra în această categorie acele 

ameninţări viitoare care vor genera în viitor un efect 

cumulat ridicat asupra tipului de habitat, dacă efectul 

cumulat al impacturilor asupra tipului de habitat în viitor 

[G.6.] a fost estimat ca fiind ridicat; 

 Mediu - se vor încadra în această categorie acele 

ameninţări viitoare care vor genera în viitor un efect 

cumulat mediu asupra tipului de habitat, dacă efectul 

cumulat al impacturilor asupra tipului de habitat în viitor 

[G.6.] a fost estimat ca fiind ridicat sau mediu; 

 Scăzut - se vor încadra în această categorie acele 

ameninţări viitoare care vor genera în viitor un efect 

cumulat scăzut asupra tipului de habitat, dacă efectul 

cumulat al impacturilor asupra tipului de habitat în viitor 

[G.6.] a fost estimat ca fiind ridicat, mediu sau scăzut; 

Pentru fiecare ameninţare viitoare asupra tipului de habitat în aria 

naturală protejată se pot furniza detalii suplimentare asupra 

intensităţii ameninţărilor viitoare asupra tipului de habitat printr-

un text. 

Într-o etapă ulterioară, în cadrul secţiunii 4.2 aferente stabilirii 

măsurilor de management, fiecărei ameninţări viitoare asupra 

unui anumit tip de habitat i se vor putea asocia una sau mai 

multe măsuri de management nelocalizate spaţial. Măsurile de 

management pentru un anumit tip de habitat vor fi stabilite nu 

doar în funcţie de ameninţările viitoare asupra tipului de habitat şi 

intensităţii acestora, ci şi în funcţie de starea globală de 

conservare a tipului respectiv de habitat. 

G.10.  Starea de 

conservare a 

tipului de 

habitatul din 

punct de 

vedere al 

perspectivelor 

sale viitoare 

Starea de conservare a tipului de habitatul din punct de vedere al 

perspectivelor sale viitoare anticipată a fi atinsă în urma 

implementării planului de management actual, se va evalua pe 

baza matricii prezentate în Tabelul nr. 3-6, prin una din valorile: 

 ”FV” – favorabilă,  

 ”U1” – nefavorabilă - inadecvată,  

 ”U2” – nefavorabilă - rea, 

 ”X” – necunoscută 

G.11.  Tendinţa stării 

de conservare 

a tipului de 

habitatul din 

punct de 

vedere al 

perspectivelor 

sale viitoare 

Având în vedere de faptul că procesul de îmbunătăţire al stării de 

conservare este de lungă durată, dacă starea de conservare a 

tipului de habitatul din punct de vedere al perspectivelor sale 

viitoare [G.10.] a fost evaluată ca nefavorabilă - inadecvată sau 

nefavorabilă - rea,  tendinţa stării de conservare a tipului de 

habitatul din punct de vedere al perspectivelor sale viitoare, se va 

aprecia prin una din valorile:  

 ”+” – se îmbunătăţeşte, 

 ”-” – se înrăutăţeşte,  

 ”0” – este stabilă,  

 ”x” – este necunoscută 

G.12.  Detalii asupra 

stării de 

Dacă starea de conservare a tipului de habitatul din punct de 

vedere al perspectivelor sale viitoare [G.10.]  a fost evaluată ca 
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Nr. Parametru Descriere 

conservare a 

tipului de 

habitatul din 

punct de 

vedere al 

perspectivelor 

sale viitoare  

”X” necunoscută, se vor furniza detalii prin selectarea uneia dintre 

următoarele variante: 

 ”XU” - starea de conservare este necunoscută dar nu este 

în nici într-un caz favorabilă (este nefavorabilă - 

inadecvată sau nefavorabilă - rea); 

 ”XX” - nu există date pentru a putea stabili că starea de 

conservare nu este în nici într-un caz favorabilă. 

 
În Tabelul nr. 3-6 este prezentată 

matricea de evaluare a stării de 

conservare a habitatului din punct de 

vedere al perspectivelor viitoare ale 

acestuia, în urma implementării planului 

de management. 

 
Tabelul nr. 3-6 Matricea de evaluare a stării de conservare a habitatului din punct de vedere 

al perspectivelor viitoare ale acestuia, în urma implementării planului de management 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele 

impacturi, respectiv 

presiunile actuale şi 

ameninţările 

viitoare, nu vor 

avea în viitor un 

efect semnificativ 

asupra tipului de 

habitat; [G.6.] 

ŞI 

perspectivele tipului 

de habitat în 

viitor[G.5.]  sunt 

bune (dacă s-au 

putut evalua) SAU  

viabilitatea pe 

termen lung a 

tipului de habitat 

este asigurată 

[G.7.] 

Orice altă 

combinaţie 

Impacturile, 

respectiv presiunile 

actuale şi 

ameninţările 

viitoare, vor avea în 

viitor un efect 

foarte mare asupra 

tipului de habitat 

[G.6]; 

SAU 

perspectivele tipului 

de habitat în 

viitor[G.5] sunt rele 

SAU 

viabilitatea pe 

termen lung a 

tipului de habitat nu 

este asigurată 

[G.7.] 

Nu sunt îndeplinite 

condiţiile pentru a 

evalua starea de 

conservare a tipului 

de habitat din punct 

de vedere al 

perspectivelor ca 

fiind favorabilă sau 

rea, sau nu există 

date, sau datele 

existente sunt 

insuficiente sau nu 

sunt demne de 

încredere 

 
Parametrii utilizaţi pentru evaluarea 

stării globale de conservare a tipului 

de habitat 

 

În Tabelul nr. 3-7 sunt prezentaţi 

parametrii care au fost luaţi în calcul 

pentru evaluarea stării globale de 

conservare a tipului de habitat. 

 
Tabelul nr. 3-7 Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 

Nr. Parametru Descriere 

E.1. Clasificarea 

tipului de 

habitat 

Clasificarea tipului de habitat se va preciza prin selectarea uneia 

dintre valorile următoare: 

 EC - tip de habitat de importanţă comunitară; 

 RO - tip de habitat naţional. 

Pentru siturile Natura 2000 este obligatorie indicarea tipurilor de 

habitate de importanţă comunitară, evaluarea stării de 

conservare a tipurilor de habitate naţionale fiind opţională, dar 

utilă dacă în cadrul situlului, tipului habitatului Natura 2000 îi 

corespund mai multe tipuri de habitate naţionale. 

E.2. Codul unic al 

tipului de 

habitat 

Codul unic al tipului de habitat va fi precizat în funcţie de 

clasificarea tipului de habitat [E.1.], ca fiind codul Natura 2000  în 

cazul habitatelor de importanţă comunitară conform 

nomenclatorului „8.5.13 - Lista tipurilor de habitate naturale de 
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Nr. Parametru Descriere 

interes comunitar din România şi tipurile de habitate asociate din 

sistemul românesc de clasificare”, sau codul unic naţional al 

tipului de habitat de interes conservativ în aria naturală protejată 

conform nomenclatorului „8.5.14 - Lista tipurilor de habitate 

naturale din sistemul românesc de clasificare” (potrivit 

metodologiei Sincron) 

H.3.  Starea 

globală de 

conservare a 

tipului de 

habitat 

Starea globală de conservare a tipului de habitat, se va evalua pe 

baza matricii prezentate în Tabelul nr. 3-8 prin una din valorile:  

 ”FV” – favorabilă,  

 ”U1” – nefavorabilă - inadecvată,  

 ”U2” – nefavorabilă - rea, 

 ”X” – necunoscută 

H.4.  Tendinţa 

stării globale 

de 

conservare a 

tipului de 

habitat 

Având în vedere de faptul că procesul de îmbunătăţire al stării de 

conservare este de lungă durată, dacă starea globală de 

conservare a tipului de habitat [H.3.] a fost evaluată ca 

nefavorabilă - inadecvată sau nefavorabilă - rea, tendinţa stării 

globale de conservare a tipului de habitat se va aprecia prin una 

din valorile:  

 ”+” – se îmbunătăţeşte, 

 ”-” – se înrăutăţeşte,  

 ”0” – este stabilă,  

 ”x” – este necunoscută 

H.5.  Detalii asupra 

stării globale 

de 

conservare a 

tipului de 

habitat 

necunoscute 

Dacă starea globală de conservare a tipului de habitat [H.3.] a 

fost evaluată ca ”x” - necunoscută se vor furniza detalii prin 

selectarea uneia dintre următoarele valori: 

 ”XU” - starea globală de conservare este necunoscută dar 

nu este în nici într-un caz favorabilă (este nefavorabilă - 

inadecvată sau nefavorabilă - rea); 

 ”XX” - nu există date pentru a putea stabili că starea 

globală de conservare nu este în nici într-un caz 

favorabilă. 

H.6.  Descrierea 

stării globale 

de 

conservare a 

tipului de 

habitat în 

aria naturală 

protejată 

Având în vedere necesitatea furnizării de informaţii suplimentare 

în ceea ce priveşte starea globală de conservare a tipului de 

habitat în aria naturală protejată sau orice alte aspecte conexe, 

descrierea stării globale de conservare a tipului de habitat în aria 

naturală protejată se va realiza printr-un text. 

 
Evaluarea stării globale de conservare a 

tipului de habitat s-a obţinut prin 

agregarea rezultatelor a trei parametri, 

respectiv: 

 Starea de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al 

suprafeţei ocupate [E.17]; 

 Starea de conservare a tipului de 

habitat din punct de vedere al 

structurii şi al funcţiilor specifice 

[F.4.] 

 Starea de conservare a tipului de 

habitatul din punct de vedere al 

perspectivelor sale viitoare [G.10]; 

pe baza matricii prezentate în Tabelul nr. 

3-8. 
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Tabelul nr. 3-8 Matricea de evaluare a stării globale de conservare tipului de habitat 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 
Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Toţi cei 3 parametrii 

de mai sus sunt în 

stare favorabilă sau 

unul dintre aceștia 

este  necunoscut şi 

ceilalţi 2 în stare 

favorabilă 

Orice altă 

combinaţie 

Unul sau mai mulţi 

parametri sunt în 

stare rea 

Doi sau mai mulţi 

parametri sunt 

evaluaţi ca 

necunoscuţi dar nici 

unul în stare rea 

 

3.5.2. Metodologia de evaluare a stării de conservare a speciei de mamifer 

Parametrii utilizaţi pentru evaluarea 

stării de conservare a speciei din 

punct de vedere al populaţiei speciei 

 

În Tabelul nr. 3-9 sunt prezentaţi 

parametrii care au fost luaţi în calcul 

pentru evaluarea stării de conservare a 

speciei de mamifer din punct de vedere al 

populaţiei speciei. 

 
Tabelul nr. 3-9 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Spermophilus 

citellus din punct de vedere al populaţiei speciei 

Nr. Parametru Descriere 

A.1.  Specia Se va preciza denumirea ştiinţifică a speciei, codul unic al 

acesteia (conform nomenclatorului EUNIS al Agenţiei Europene 

de Mediu) şi indicarea anexei/anexelor din Directiva „Habitate” 

pe care este listată specia respectivă. 

A.2.  Statut de 

prezenţă 

temporală a 

speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  se va preciza conform 

nomenclatorului „8.5.4 - Statut de prezenţă temporală a 

speciilor” (potrivit metodologiei Sincron), respectiv prin 

alegerea uneia din următoarele valori: 

 populaţie permanentă (sedentară/rezidentă); 

 populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere); 

 populaţie care doar iernează în aria naturală protejată; 

 populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 
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Nr. Parametru Descriere 

A.3.  Mărimea 

populaţiei speciei 

în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată se va 

estima ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „8.5.1 - Eroare! 

ără sursă de referință.” (potrivit metodologiei Sincron). 

În vederea completării valorilor minime şi maxime se vor utiliza 

următoarele convenţii: 

a) dacă valorile minimă şi maximă sunt egale, atunci se 

consideră că  s-a furnizat o valoare efectivă a  mărimii 

populaţiei; 

b) dacă valoarea minimă şi maximă corespund exact unei 

perechi de valori ale unui interval de estimare a mărimii 

populaţiei conform nomenclatorului din anexa „8.5.3 – 

Intervale de estimare a mărimii populaţiei unei specii” 

(potrivit metodologiei Sincron), atunci se consideră că s-a 

furnizat o clasă de estimare a mărimii populaţiei; 

c) dacă valoarea minimă şi maximă diferă de una din perechile 

de valori din nomenclatorul „8.5.3 – Intervale de estimare a 

mărimii populaţiei unei specii” (potrivit metodologiei 

Sincron),  atunci se consideră că a fost furnizat un interval 

cu valori determinate printr-o metodă mai precisă. Nu este 

acceptată furnizarea de valori în intervale cu grad mai 

scăzut de precizie decât cele din nomenclatorul „8.5.3 – 

Intervale de estimare a mărimii populaţiei unei specii” 

(potrivit metodologiei Sincron). 

A.4.  Calitatea datelor 

referitoare la 

populaţia speciei 

din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „8.5.9 - Calitatea datelor” 

(potrivit metodologiei Sincron), respectiv: 

 bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

 slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau 

fără măsurători prin eşantionare; 

 insuficientă – date insuficiente sau nesigure. 

A.5.  Raportul dintre 

mărimea 

populaţiei speciei 

în aria naturală 

protejată şi 

mărimea 

populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei  speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale se va estima ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei naţională a 

speciei. Aceste valori se vor exprima procentual, fiind acceptate 

şi valori de genul 0-2 %, corespunzătoare clasei „C” din 

formularul standard Natura 2000 şi 2-15 % corespunzătoare 

clasei „B”. Nu sunt acceptate intervale de genul 15-100%, 

corespunzătoare clasei „A” , deoarece nu asigură un grad 

suficient de precis de estimare. Totodată sunt acceptate orice 

intervale de valori, suficient de precise, în interiorul celor trei 

intervale corespunzătoare categoriilor menţionate anterior, de 

exemplu 2-5% sau 20-30%, însă nu sunt acceptate intervale 

care includ limitele dintre cele trei clase, cum ar fi spre 

exemplu 1-5% sau 10-20%. 



 

40 

Nr. Parametru Descriere 

A.6.  Mărimea 

populaţiei speciei 

în aria naturală 

protejată 

comparata cu 

mărimea 

populaţiei 

naţionale 

Se evaluează dacă mărimea populaţiei speciei din aria 

naturala protejată este semnificativă în comparaţie cu mărimea 

populaţiei speciei la nivel naţional şi se alege una din valorile de 

mai jos astfel: 

 semnificativă. Atunci când mărimea populaţiei este 

suficient de mare pentru a fi considerată semnificativă la 

nivel naţional; 

 nesemnificativă. Atunci când mărimea populaţiei este 

mică şi se poate considera ca fiind nesemnificativa la 

nivel naţional. 

Valoarea implicita va fi ”semnificativa” dacă nu se precizează 

altfel. 

A.7.  Mărimea 

reevaluată a 

populaţiei 

estimate în planul 

de management 

anterior 

Dacă evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată [A.3.] nu se face pentru prima dată, mărimea 

reevaluată a populaţiei estimate în planul de management 

anterior se va  face prin precizarea valorilor minimă şi maximă. 

Necesitatea reevaluării pleacă de la premiza că odată cu 

acumularea de date noi, informaţiile vechi pot fi reevaluate şi 

îmbunătăţite. Unitatea de măsură utilizată va fi considerată 

aceeaşi ca cea utilizată pentru mărimea populaţiei speciei în 

aria naturală protejată [A.3.]. 

A.8.  Mărimea 

populaţiei de 

referinţă pentru 

starea favorabilă 

în aria naturală 

protejată 

Dacă există date, mărimea populaţiei de referinţă pentru 

starea favorabilă în aria naturală protejată se va estima printr-

o valoare numerică, având aceeaşi unitate de măsură ca cea 

pentru mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

[A.3.]. 

A.9.  Metodologia de 

apreciere a 

mărimii 

populaţiei de 

referinţă pentru 

starea favorabilă 

Dacă a fost estimată mărimea populaţiei de referinţă pentru 

starea favorabilă în aria naturală protejată[A.8.] printr-o 

valoare numerică, metodologia de apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă se descrie 

printr-un text. 

A.10.  Raportul dintre 

mărimea 

populaţiei de 

referinţă pentru 

starea favorabilă 

şi mărimea 

populaţiei actuale 

Dacă nu există suficiente date pentru estimarea mărimii 

populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă în aria naturală 

protejată[A.8.] printr-o valoare numerică, se va apela la 

judecata experţilor, pentru a aprecia pe baza presupunerilor 

acestora, raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă 

favorabilă şi mărimea populaţiei actuale,prin unul dintre 

următorii operatori:  

 ”<” – mai mic (în condiţii excepţionale); 

 ”≈” – aproximativ egal; 

 ”>” – mai mare; 

 ”>>” – mult mai mare, (de regulă echivalent cu mai 

mult de 25% faţă de mărimea populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă în aria naturală protejată 

[A.8.]); 

 ”x” – necunoscut. 
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Nr. Parametru Descriere 

A.11.  Tendinţa actuală 

a mărimii 

populaţiei speciei 

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei faţă de mărimea 

reevaluată a populaţiei estimate în planul de management 

anterior [A.7.] sau faţă de mărimea populaţiei estimate în urmă 

cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima oară 

pentru aria naturală protejată în cauză, se va exprima prin unul 

din operatorii din nomenclatorul „8.5.10-Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv:  

 ”+” –crescătoare; 

 ”-” – descrescătoare; 

 ”0” – stabilă; 

 ”x” – necunoscută. 

A.12.  Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a mărimii 

populaţiei speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii populaţiei 

speciei se va preciza prin selectarea uneia din următoarele 

valori din nomenclatorul „8.5.9 - Calitatea datelor”, respectiv: 

 bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

 slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau 

fără măsurători prin eşantionare; 

 insuficientă – date insuficiente sau nesigure. 

A.13.  Magnitudinea 

tendinţei actuale 

a mărimii 

populaţiei speciei 

Dacă există date suficiente şi dacă tendinţa actuală a mărimii 

populaţiei[A.11.] este crescătoare sau descrescătoare, 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei se 

va exprima ca interval procentual minim -  maxim în raport cu 

mărimea reevaluată a populaţiei în planul de management 

anterior[A.7.] sau faţă de mărimea populaţiei estimată în urmă 

cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima dată.  

A.14.  Magnitudinea 

tendinţei actuale 

a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

Dacă nu există suficiente date pentru aprecierea magnitudinii 

tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei[A.13.] ca interval 

minim-maxim, se va aprecia pe baza presupunerilor experţilor 

magnitudinea tendinţei actuale  a mărimii populaţiei speciei în 

ultimii 5-6 ani, prin următoarele valori procentuale de prag: 

 >5% (1% pe an x 5 ani) (corespunde unui declin mare 

al populaţiei, dacă tendinţa este descrescătoare); 

 <5%; 

 nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15.  Structura 

populaţiei speciei 

Structura populaţiei speciei se va preciza prin selectarea unei 

din următoarele variante: 

 structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi natalitatea 

nu deviază de la normal; 

 structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi natalitatea 

deviază de la normal, însă nu mult; 

 structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi natalitatea 

deviază mult de la normal; 

 nu există date privind structura populaţiei. 

A.16.  Starea de 

conservare din 

punct de vedere 

al populaţiei 

speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei 

se va evalua pe baza matricii prezentată în Tabelul nr. 3-10 

prin una din valorile: 

 ”FV” – favorabilă; 

 ”U1” – nefavorabilă – inadecvată; 

 ”U2” – nefavorabilă – rea; 

 ”X” – necunoscută. 
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Nr. Parametru Descriere 

A.17.  Tendinţa stării de 

conservare din 

punct de vedere 

al populaţiei 

speciei 

Având în vedere de faptul că procesul de îmbunătăţire al stării 

de conservare este de lungă durată, dacă starea de conservare  

din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] a fost evaluată 

ca nefavorabilă - inadecvată sau nefavorabilă - rea,tendinţa 

stării de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei 

seva aprecia prin una din valorile:  

 ”+” – se îmbunătăţeşte; 

 ”-” – se înrăutăţeşte;  

 ”0” – este stabilă;  

 ”x” – este necunoscută. 

A.18.  Starea de 

conservare 

necunoscută din 

punct de vedere 

al populaţiei   

Dacă starea de conservare  din punct de vedere al populaţiei  

speciei [A.16.] a fost evaluată ca necunoscută, se vor furniza 

detalii prin selectarea uneia dintre următoarele variante: 

 “XU” - starea de conservare din punct de vedere al 

populaţiei speciei este necunoscută dar nu este în nici 

într-un caz favorabilă (este nefavorabilă - inadecvată 

sau nefavorabilă - rea); 

 ”XX” - nu există date suficiente pentru a putea stabili că 

starea de conservare din punct de vedere al populaţiei 

speciei nu este în nici într-un caz favorabilă. 

 
În Tabelul nr. 3-10 este prezentată 

matricea de evaluare a stării de 

conservare pentru specia Spermophilus 

citellus din punct de vedere al populaţiei 

speciei. 

 
Tabelul nr. 3-10 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei Spermophilus citellus 

din punct de vedere al populaţiei speciei 

Favorabilă 

Nefavorabilă 

– 

Inadecvată 

Nefavorabilă – Rea Necunoscută 

Mărimea 

populaţiei speciei 

în aria naturală 

protejată [A.3.] 

nu este mai mică 

decât mărimea 

populaţiei de 

referinţă pentru 

starea favorabilă 

în aria naturală 

protejată [A.8.] 

sau [A.10.] 

ŞI  

Structura 

populaţiei pe 

vârste, 

mortalitatea şi 

natalitatea nu 

deviază de la 

normal [A.15.] 

(dacă există 

date) 

 

Orice altă 

combinaţie 

Declin mare echivalent unei pierderi 

de 5% din populaţie în ultimii 5 ani  

[A.13.] sau [A.14.] (valoarea este 

orientativă şi corespunde unei 

pierderi de 1% pe an şi poate diferi 

de la specie la specie dacă se 

justifică) ŞI mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală protejată 

[A.3.]  este mai mică decât mărimea 

populaţiei de referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală protejată 

[A.8.] sau [A.10.] 

SAU 

Mărimea populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.]  este mai 

mică cu mai mult de 25% faţă de 

mărimea populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă în aria 

naturală protejată [A.8.] sau [A.10.] 

SAU 

structura pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea deviază mult de la 

normal[A.15.] (dacă există date). 

Nu se 

îndeplinesc 

condiţiile 

pentru a 

evalua starea 

de conservare 

a speciei din 

punct de 

vedere al 

populaţiei ca 

favorabilă sau 

nefavorabilă - 

rea, sau nu 

există date, 

sau datele 

existente sunt 

insuficiente 

sau nu sunt 

demne de 

încredere 
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Parametrii utilizaţi pentru evaluarea 

stării de conservare a speciei din 

punct de vedere al habitatului speciei 

 

În Tabelul nr. 3-11 sunt prezentaţi 

parametrii care au fost luaţi în calcul 

pentru evaluarea stării de conservare a 

speciei Spermophilus citellus din punct de 

vedere al habitatului speciei. 

 
Tabelul nr. 3-11 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Spermophilus 

citellus din punct de vedere al habitatului speciei 

Nr. Parametri Descriere 

A.1. Specia Se va preciza denumirea ştiinţifică a speciei, codul unic al 

acesteia (conform nomenclatorului EUNIS al Agenţiei Europene 

de Mediu) şi indicarea anexei/anexelor din Directiva „Habitate” 

pe care este listată specia respectivă. 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală 

protejată 

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată se va preciza 

conform nomenclatorului „8.5.4 - Statut de prezenţă temporală 

a speciilor” (potrivit metodologiei Sincron), respectiv prin 

alegerea uneia din următoarele valori: 

 populaţie permanentă (sedentară/rezidentă); 

 populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere); 

 populaţie care doar iernează în aria naturală protejată; 

 populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

B.3.  Suprafaţa 

habitatului 

speciei în aria 

naturală 

protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată se va 

estima ca valoare minimă şi maximă exprimată în hectare. 

În vederea completării valorilor minime şi maxime se vor utiliza 

următoarele convenţii: 

a) dacă valorile minimă şi maximă sunt egale atunci se 

consideră că  s-a furnizat o valoare efectivă a suprafeţei; 

b) dacă valoarea minimă este diferită de valoarea maximă 

atunci se consideră că a fost furnizat un interval de valori. 

B.4.  Calitatea 

datelor pentru 

suprafaţa 

habitatului 

speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „8.5.9 - Calitatea datelor” 

(potrivit metodologiei Sincron), respectiv: 

 bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

 slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau 

fără măsurători prin eşantionare; 

 insuficientă – date insuficiente sau nesigure. 

B.5.  Suprafaţa 

reevaluată a 

habitatului 

speciei din 

planul de 

management 

anterior 

Dacă evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală 

protejată[B.3.] nu se face pentru prima dată, suprafaţa 

reevaluată a habitatului speciei din planul de management 

anterior se va face prin precizarea valorilor minimă şi maximă, 

exprimate în hectare. Necesitatea reevaluării pleacă de la 

premiza că odată cu acumularea de date noi, informaţiile vechi 

pot fi reevaluate şi îmbunătăţite. 

B.6.  Suprafaţa  

adecvată a 

habitatului 

speciei în aria 

naturală 

protejată 

Dacă există date suficiente, suprafaţa adecvată a habitatului 

speciei în aria naturală protejată  se va estima printr-o singură 

valoare numerică, exprimată în hectare. 
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Nr. Parametri Descriere 

B.7.  Metodologia de 

apreciere a 

suprafeţei  

adecvate a 

habitatului 

speciei în aria 

naturală 

protejată 

Dacă a fost estimată suprafaţa  adecvată a habitatului speciei 

în aria naturală protejată [B.6.] printr-o valoare numerică, 

metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a habitatului 

speciei în aria naturală protejată se descrie printr-un text. 

B.8.  Raportul dintre 

suprafaţa 

adecvată a 

habitatului 

speciei şi 

suprafaţa 

actuală a 

habitatului 

speciei 

Dacă nu există suficiente date pentru estimarea suprafeţei  

adecvate a habitatului speciei în aria naturală protejată[B.6.] ca 

valoare numerică, se va apela la judecata experţilor, pentru a 

aprecia pe baza presupunerilor acestora, raportul dintre 

suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa actuală a 

habitatului speciei,prin unul dintre următorii operatori:  

 ”<” – mai mic (în condiţii excepţionale); 

 ” ≈” – aproximativ egal; 

 ”>” – mai mare; 

 ”>>” – mult mai mare; 

 ”x” – necunoscut. 

B.9.  Tendinţa 

actuală a 

suprafeţei 

habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior[B.5.] sau faţă de suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală protejată estimată în urmă cu 5-6 ani în 

cazul planurilor elaborate pentru prima dată pentru aria 

naturală protejată în cauză, se va exprima prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „8.5.10-Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare” (potrivit metodologiei Sincron), respectiv:  

 ”+” – crescătoare; 

 ”-” – descrescătoare; 

 ”0” – stabilă; 

 ”x” – necunoscută. 

B.10.  Calitatea 

datelor privind 

tendinţa 

actuală a 

suprafeţei 

habitatului 

speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „8.5.9 - Calitatea datelor” 

(potrivit metodologiei Sincron), respectiv: 

 bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

 slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau 

fără măsurători prin eşantionare; 

 insuficientă – date insuficiente sau nesigure. 

B.11.  Calitatea 

habitatului 

speciei în aria 

naturală 

protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,care 

asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, 

incluzând variabilitatea genetică, se va face prin alegerea uneia 

din valorile: 

 bună (adecvată); 

 medie; 

 rea; 

 necunoscută. 
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Nr. Parametri Descriere 

B.12.  Tendinţa 

actuală a 

calităţii 

habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată din planul de 

management anterior sau faţă de calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată estimată în urmă cu 5-6 ani, în cazul 

planurilor elaborate pentru prima oară pentru aria naturală 

protejată în cauză, se va exprima prin unul din operatorii din 

nomenclatorul „8.5.10-Tendinţa actuală şi/sau viitoare” (potrivit 

metodologiei Sincron), respectiv:  

 ”+” – crescătoare; 

 ”-” – descrescătoare; 

 ”0” – stabilă; 

 ”x” – necunoscută. 

B.13.  Calitatea 

datelor privind 

tendinţa 

actuală a 

calităţii 

habitatului 

speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii habitatului 

speciei se va preciza prin alegerea uneia din următoarele valori 

din nomenclatorul „8.5.9 - Calitatea datelor” (potrivit 

metodologiei Sincron), respectiv: 

 bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

 slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau 

fără măsurători prin eşantionare; 

 insuficientă – date insuficiente sau nesigure. 

B.14.  Tendinţa 

actuală globală 

a habitatului 

speciei funcţie 

de tendinţa 

suprafeţei şi de 

tendinţa 

calităţii 

habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de tendinţa 

suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei se va 

aprecia în baza matricii prezentată în Tabelul nr. 3-12 prin 

unul din operatorii din nomenclatorul „8.5.10-Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare” (potrivit metodologiei Sincron), respectiv:  

 ”+” – crescătoare; 

 ”-” – descrescătoare; 

 ”0” – stabilă; 

 ”x” – necunoscută. 

B.15.  Starea de 

conservare din 

punct de 

vedere al 

habitatului 

speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei 

se va evalua pe baza matricii prezentată în Tabelul nr. 3-13 

prin una din valorile: 

 ”FV” – favorabilă; 

 ”U1” – nefavorabilă – inadecvată; 

 ”U2” – nefavorabilă – rea; 

 ”X” – necunoscută. 

B.16.  Tendinţa stării 

de conservare 

din punct de 

vedere al 

habitatului 

speciei 

Având în vedere de faptul că procesul de îmbunătăţire al stării 

de conservare este de lungă durată, dacă starea de conservare  

din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] a fost evaluată 

ca nefavorabilă - inadecvată sau nefavorabilă - rea, tendinţa 

stării de conservare din punct de vedere al habitatului speciei se 

va aprecia prin una din valorile:  

 ”+” – se îmbunătăţeşte; 

 ”-” – se înrăutăţeşte; 

 ”0” – este stabilă; 

 ”x” – este necunoscută. 
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Nr. Parametri Descriere 

B.17.  Starea de 

conservare 

necunoscută 

din punct de 

vedere al 

habitatului 

speciei 

Dacă starea de conservare  din punct de vedere al habitatului 

speciei [B.15.] a fost evaluată ca necunoscută, se vor furniza 

detalii prin selectarea uneia dintre următoarele variante: 

 “XU” - starea de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei este necunoscută dar nu este în nici 

într-un caz favorabilă (este nefavorabilă - inadecvată sau 

nefavorabilă - rea); 

 ”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. 

 
În Tabelul nr. 3-12 este prezentată 

matricea pentru evaluarea tendinţei 

globale a habitatului speciei Spermophilus 

citellus. 
 
Tabelul nr. 3-12 Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Spermophilus citellus 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.]şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

+ (crescătoare) +/0 sau +/+ sau 0/+ 

-  (descrescătoare) -/0 sau -/- sau 0/- 

x  (necunoscută) Oricare  x sau +/- şi -/+ sau dacă nu există date suficiente 

 
În Tabelul nr. 3-13 este prezentată 

matricea de evaluare a stării de 

conservare a speciei Spermophilus citellus 

din punct de vedere al habitatului speciei. 

 
Tabelul nr. 3-13 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei Spermophilus citellus 

din punct de vedere al habitatului speciei 

Favorabilă 

Nefavorabilă 

– 

inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată[B.3.]  este 

suficient de mare şi 

tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei [B.9] este stabilă 

sau în creştere 

ŞI 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată [B.11]  este 

adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen 

lung a speciei 

Orice altă 

combinaţie 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată[B.3.]  este în 

mod clar insuficientă de 

mare pentru a asigura 

supravieţuirea pe termen 

lung a speciei 

SAU 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată [B.11]  este rea 

şi în mod cert nu asigură 

supravieţuirea pe termen 

lung a speciei 

Nu sunt 

îndeplinite 

condiţiile pentru a 

evalua starea de 

conservare a 

speciei din punct 

de vedere al 

habitatului speciei 

ca favorabilă sau 

nefavorabilă – rea 

sau nu există 

date suficiente 

sau datele 

existente nu sunt 

demne de 

încredere. 

 
Parametrii utilizaţi pentru evaluarea 

stării de conservare a speciei din 

punct de vedere al perspectivelor 

speciei în viitor 

 

În Tabelul nr. 3-14 sunt prezentaţi 

parametrii care au fost luaţi în calcul 

pentru evaluarea stării de conservare a 

speciei Spermophilus citellus din punct de 

vedere al perspectivelor speciei în viitor. 
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Tabelul nr. 3-14 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Spermophilus 

citellus din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor 

Nr. Parametru Descriere 

A.1 Specia Se va preciza denumirea ştiinţifică a speciei, codul unic al 

acesteia (conform nomenclatorului EUNIS al Agenţiei Europene 

de Mediu) şi indicarea anexei/anexelor din Directiva „Habitate” 

pe care este listată specia respectivă. 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală 

protejată 

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată se va preciza 

conform nomenclatorului „8.5.4 - Statut de prezenţă temporală 

a speciilor” (potrivit metodologiei Sincron), respectiv prin 

alegerea uneia din următoarele valori: 

 populaţie permanentă (sedentară/rezidentă); 

 populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere); 

 populaţie care doar iernează în aria naturală protejată; 

 populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

C.3.  Tendinţa viitoare 

a mărimii 

populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei în 

aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „8.5.10-Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare” (potrivit metodologiei Sincron), respectiv:  

 ”+” – crescătoare; 

 ”-” – descrescătoare; 

 ”0” – stabilă; 

 ”x” – necunoscută. 

C.4.  Raportul dintre 

mărimea 

populaţiei de 

referinţă pentru 

starea favorabilă 

şi mărimea 

populaţiei 

viitoare a speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management,se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

 ”<” – mai mic (în condiţii excepţionale); 

 ”≈” – aproximativ egal; 

 ”>” – mai mare; 

 ”>>” – mult mai mare; 

 ”x” – necunoscut. 

C.5.  Perspectivele 

speciei din punct 

de vedere al 

populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii 

populaţiei[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei 

raportată la mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 

favorabilă [C.4.],  conform matricii prezentate în Tabelul nr. 

3-15, prin una din valorile: 

 FV – perspective bune; 

 U1 – perspective inadecvate; 

 U2 – perspective rele; 

 X – perspective necunoscute; 

C.6.  Tendinţa viitoare 

a suprafeţei 

habitatului 

speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a se 

înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei 

în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „8.5.10-Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare” (potrivit metodologiei Sincron), respectiv: 

 ”+” – crescătoare; 

 ”-” – descrescătoare; 

 ”0” – stabilă; 

 ”x” – necunoscută. 
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Nr. Parametru Descriere 

C.7.  Raportul dintre 

suprafaţa 

adecvată a 

habitatului 

speciei şi 

suprafaţa 

habitatului 

speciei în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management,se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

 ”<” – mai mic (în condiţii excepţionale); 

 ”≈” – aproximativ egal; 

 ”>” – mai mare;   

 ”>>” – mult mai mare; 

 ”x” – necunoscut. 

C.8.  Perspectivele 

speciei din punct 

de vedere al 

habitatului 

speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei 

se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei 

habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului 

speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei adecvate a 

habitatului speciei[C.7.], conform matricii prezentate în 

Tabelul nr. 3-7, prin una din valorile: 

 FV – favorabile; 

 U1 – nefavorabile – inadecvate; 

 U2 – nefavorabile – rele, 

 X – necunoscute. 

C.9.  Perspectivele 

speciei în viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei[C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct de 

vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii prezentate 

în Tabelul nr. 3-16, prin una din valorile: 

 ”FV” – favorabile; 

 ”U1” – nefavorabile – inadecvate, 

 ”U2” – nefavorabile – rele; 

 ”X” – necunoscute. 

C.10.  Efectul cumulat 

al impacturilor 

asupra speciei în 

viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale 

(impacturi care au loc în prezent) și ameninţări viitoare 

(impacturi care nu există în prezent dar pentru care există 

probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a unor 

planuri, modificări de management, schimbarea legislaţiei, 

etc.) prin selectarea uneia dintre următoarele variante: 

 ridicat - impacturile, respectiv presiunile actuale şi/sau 

ameninţările viitoare, vor avea în viitor un efect 

cumulat ridicat asupra speciei, afectând major 

viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 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; 

 scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut 

sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 nu există suficiente informaţii în ceea ce priveşte efectul 

impacturilor asupra speciei în viitor. 
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Nr. Parametru Descriere 

C.11.  Intensitatea 

presiunilor 

actuale asupra 

speciei  

În contextul în care, cel mai probabil,presiunile actuale se vor 

manifesta și pe durata implementării planului de management 

actual, generând efecte semnificative negative asupra speciei, 

dar unele presiuni actuale vor fi diminuate sau eliminate pe 

durata implementării planului de management, pentru fiecare 

presiune actuală asupra speciei care a fost precizată în lista 

presiunilor actuale asupra speciei în aria naturală protejată, în 

cadrul secţiunii impacturi 2.5.3. (potrivit metodologiei 

Sincron), intensitatea presiunilor actuale asupra speciei în aria 

naturală protejată vor fi ierarhizate în funcţie de intensitatea 

acestora într-una din categoriile: 

 ridicat - se vor încadra în această categorie acele 

presiuni actuale care vor genera în viitor un efect 

cumulat ridicat asupra speciei, dacă efectul cumulat al 

impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.] a fost 

estimat ca fiind ridicat; 

 mediu - se vor încadra în această categorie acele 

presiuni actuale care vor genera în viitor un efect 

cumulat mediu asupra speciei, dacă efectul cumulat al 

impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.] a fost 

estimat ca fiind ridicat sau mediu; 

 scăzut - se vor încadra în această categorie acele 

presiuni actuale care vor genera în viitor un efect 

cumulat scăzut asupra speciei, dacă efectul cumulat al 

impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.] a fost 

estimat ca fiind ridicat, mediu sau scăzut. 

Pentru fiecare presiune actuală asupra speciei în aria naturală 

protejată se pot furniza detalii suplimentare asupra intensităţii 

presiunilor actuale asupra speciei, printr-un text. 

Într-o etapă ulterioară, în cadrul secţiunii 4.2 (potrivit 

metodologiei Sincron) aferente stabilirii măsurilor de 

management, fiecărei presiuni actuale asupra unei anumite 

specii i se vor putea asocia una sau mai multe măsuri de 

management nelocalizate spaţial. Măsurile de management 

pentru o anumită specie vor fi stabilite nu doar în funcţie de 

presiunile actuale asupra speciei şi intensităţii acestora, ci şi în 

funcţie de starea globală de conservare a speciei respective. 
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Nr. Parametru Descriere 

C.12.  Intensitatea 

ameninţărilor 

viitoare asupra 

speciei 

Luând în considerare că ameninţările viitoare (care nu se 

manifestă în prezent sau cele prezente care se vor manifesta 

în viitor dar cu o intensitate mărită), pot avea un efect 

semnificativ negativ asupra speciei pe durata implementării 

planului de management, pentru fiecare ameninţare viitoare 

asupra speciei care a fost precizată în lista ameninţărilor 

viitoare asupra speciei în aria naturală protejată, în cadrul 

secţiunii impacturi 2.5.3. (potrivit metodologiei Sincron), 

intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei în aria 

naturală protejată vor fi ierarhizate în funcţie de intensitatea 

acestora într-una din categoriile: 

 ridicat - se vor încadra în această categorie acele 

ameninţări viitoare care vor genera în viitor un efect 

cumulat ridicat asupra speciei, dacă efectul cumulat al 

impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.] a fost 

estimat ca fiind ridicat; 

 mediu - se vor încadra în această categorie acele 

ameninţări viitoare care vor genera în viitor un efect 

cumulat mediu asupra speciei, dacă efectul cumulat al 

impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.] a fost 

estimat ca fiind ridicat sau mediu; 

 scăzut - se vor încadra în această categorie acele 

ameninţări viitoare care vor genera în viitor un efect 

cumulat scăzut asupra speciei, dacă efectul cumulat al 

impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.] a fost 

estimat ca fiind ridicat, mediu sau scăzut. 

Pentru fiecare ameninţare viitoare asupra speciei în aria 

naturală protejată se pot furniza detalii suplimentare asupra 

intensităţii ameninţărilor viitoare asupra speciei printr-un text. 

Într-o etapă ulterioară, în cadrul secţiunii 4.2 (potrivit 

metodologiei Sincron) aferente stabilirii măsurilor de 

management, fiecărei ameninţări viitoare asupra unei anumite 

specii i se vor putea asocia una sau mai multe măsuri de 

management nelocalizate spaţial. Măsurile de management 

pentru o anumită specie vor fi stabilite nu doar în funcţie de 

ameninţările actuale asupra speciei şi intensităţii acestora, ci şi 

în funcţie de starea globală de conservare a speciei respective. 

C.13.  Viabilitatea pe 

termen lung a 

speciei 

Viabilitatea pe termen lung a speciei se va aprecia funcţie de 

efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.], 

mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.] şi 

suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.]  

printr-una din variantele: 

 viabilitatea pe termen lung a speciei este asigurată; 

 viabilitatea pe termen lung a speciei nu este asigurată; 

 viabilitatea pe termen lung a speciei ar putea fi 

asigurată; 

 nu există suficiente informaţii pentru a aprecia gradul 

de asigurare al viabilităţii pe termen lung al speciei. 

C.14.  Starea de 

conservare din 

punct de vedere 

al perspectivelor 

speciei în viitor 

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor 

speciei în viitor, anticipată a fi atinsă după implementarea 

planului de management actual, se va evalua pe baza matricii 

prezentate în Tabelul nr. 3-17 prin una din valorile: 

 ”FV” – favorabilă; 

 ”U1” – nefavorabilă – inadecvată; 

 ”U2” – nefavorabilă – rea; 

 ”X” – necunoscută. 
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Nr. Parametru Descriere 

C.15.  Tendinţa stării de 

conservare din 

punct de vedere 

al perspectivelor 

speciei în viitor 

Având în vedere de faptul că procesul de îmbunătăţire al stării 

de conservare este de lungă durată, dacă starea de 

conservare  din punct de vedere al perspectivelor speciei în 

viitor [C.14.] a fost evaluată ca nefavorabilă - inadecvată sau 

nefavorabilă - rea, tendinţa stării de conservare din punct de 

vedere al perspectivelor speciei în viitor se va aprecia prin una 

din valorile:  

 ”+” – se îmbunătăţeşte; 

 ”-” – se înrăutăţeşte; 

 ”0” – este stabilă; 

 ”x” – este necunoscută. 

C.16.  Starea de 

conservare 

necunoscută din 

punct de vedere 

al perspectivelor 

speciei în viitor 

Dacă starea de conservare  din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor [C.14.] a fost evaluată ca 

necunoscută, se vor furniza detalii prin selectarea uneia dintre 

următoarele variante: 

 “XU” - starea de conservare din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor este necunoscută dar nu 

este în nici într-un caz favorabilă (este nefavorabilă - 

inadecvată sau nefavorabilă - rea); 

 „XX” - nu există date suficiente pentru a putea stabili că 

starea de conservare din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor nu este în nici într-un caz 

favorabilă. 

 
În Tabelul nr. 3-15 este prezentată 

matricea pentru evaluarea perspectivelor 

speciei Spermophilus citellus din punct de 

vedere al populaţiei speciei. 

 
Tabelul nr. 3-15 Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei Spermophilus citellus din 

punct de vedere al populaţiei speciei 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre 

valoarea VRSF şi 

valoarea viitoare 

a parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra VRSF + (crescător) > (deasupra VRSF) Bune 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) 
=/> (la 

fel/deasupra VRSF) 
Bune 

La fel cu VRSF  - (descrescător) < (sub VRSF) Inadecvate Rele 

Deasupra VRSF  - (descrescător) 

>>/=/< 

(deasupra/la fel/ 

sub VRSF) 

Bune Inadecvate  Rele 

Sub VRSF + (crescător) 

>/=/< 

(deasupra/la fel/ 

sub VRSF) 

Bune Inadecvate  Rele 

Sub VRSF = (stabil) < (sub VRSF) Inadecvate Rele 

Sub VRSF - (descrescător) < (sub VRSF) Inadecvate Rele 

Necunoscute 

+ (crescător)/ 

- (descrescător)/ 

= (stabil)/ 

X (necunoscute) 

X (necunoscute) Necunoscute 

Sub VRSF 

la fel/deasupra VRSF 
X (necunoscute) X (necunoscute) Necunoscute 

Abrevieri din tabel: VRF = Valoarea de Referinţă Favorabilă 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin 

agregarea de doi parametri (Tabelul nr. 

3-16), respectiv: 

 perspectivele speciei din punct 

de vedere al populaţiei [C.5.]; 

 perspectivele speciei din punct 

de vedere al habitatului [C.8.]. 
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Tabelul nr. 3-16 Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei Spermophilus citellus în 

viitor, după implementarea planului de management actual 

Favorabile Nefavorabile – 

inadecvate 

Nefavorabile – 

rele 

Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

Orice altă 

combinaţie 

Unul sau amândoi 

parametri în stare 

rea 

Ambii parametri 

evaluaţi ca 

necunoscuţi 

 
În Tabelul nr. 3-17 este prezentată 

matricea pentru evaluarea stării de 

conservare a speciei Spermophilus citellus 

din punct de vedere al perspectivelor 

speciei în viitor, după implementarea 

planului de management. 

 
Tabelul nr. 3-17 Matricea pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de 

vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management 

Favorabilă Nefavorabilă – 

inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Principalele 

impacturi, respectiv 

presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, 

nu vor avea în viitor 

un efect semnificativ 

asupra speciei [C.10]  

ŞI 

perspectivele speciei 

în viitor [C.9.] sunt 

favorabile (dacă s-au 

putut evalua) SAU 

viabilitatea pe 

termen lung a speciei 

[C.13] este asigurată 

Orice altă 

combinaţie 

Impacturile, 

respectiv presiunile 

actuale şi 

ameninţările viitoare 

vor avea în viitor un 

efect foarte mare 

asupra speciei[C.10] 

SAU 

perspectivele speciei 

în viitor [C.9.] sunt 

nefavorabile - rele 

SAU 

viabilitatea pe 

termen lung a 

speciei[C.13] nu 

este asigurată 

Nu se îndeplinesc 

condiţiile pentru a 

evalua starea de 

conservare a 

speciei din punct de 

vedere al 

perspectivelor ca 

fiind favorabilă sau 

nefavorabilă-rea, 

sau nu există date, 

sau datele existente 

sunt insuficiente 

sau nu sunt demne 

de încredere 

 
Parametrii utilizaţi pentru evaluarea 

stării globale de conservare a speciei 

 

În Tabelul nr. 3-18 sunt prezentaţi 

parametrii care au fost luaţi în calcul 

pentru evaluarea stării globale de 

conservare a speciei Spermophilus citellus 

din cadrul ROSCI0347 Pajiştea Fegernic. 

 
Tabelul nr. 3-18 Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Spermophilus citellus 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia Se va preciza denumirea ştiinţifică a speciei, codul unic al 

acesteia (conform nomenclatorului EUNIS al Agenţiei Europene 

de Mediu) şi indicarea anexei/anexelor din Directiva „Habitate” 

pe care este listată specia respectivă. 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală 

protejată 

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată se va preciza 

conform nomenclatorului „8.5.4 - Statut de prezenţă temporală 

a speciilor” (potrivit metodologiei Sincron), respectiv prin 

alegerea uneia din următoarele valori: 

 populaţie permanentă (sedentară/rezidentă); 

 populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere); 

 populaţie care doar iernează în aria naturală protejată; 

 populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală. 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 
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Nr. Parametru Descriere 

D.3.  Starea globală de 

conservare a 

speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii prezentate în Tabelul nr. 3-19 prin una din valorile:  

 ”FV” – favorabilă, 

 ”U1” – nefavorabilă – inadecvată; 

 ”U2” – nefavorabilă – rea; 

 ”X” – necunoscută. 

D.4.  Tendinţa stării 

globale de 

conservare a 

speciei 

Având în vedere de faptul că procesul de îmbunătăţire al stării 

de conservare este de lungă durată, dacă starea globală de 

conservare a speciei [D.3.] a fost evaluată ca nefavorabilă - 

inadecvată sau nefavorabilă - rea, tendinţa stării globale de 

conservare a speciei se va aprecia prin una din valorile:  

 ”+” – se îmbunătăţeşte, 

 ”-” – se înrăutăţeşte; 

 ”0” – este stabilă; 

 ”x” – este necunoscută. 

D.5.  Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

Dacă starea globală de conservare a speciei [D.3.] a fost 

evaluată ca ”X” necunoscută, se vor furniza detalii prin 

selectarea uneia dintre următoarele variante: 

 ”XU” - starea globală de conservare este necunoscută 

dar nu este în nici într-un caz favorabilă (este 

nefavorabilă –inadecvată sau nefavorabilă – rea); 

 ”XX” - nu există date pentru a putea stabili că starea 

globală de conservare nu este în nici într-un caz 

favorabilă. 

D.6.  Informaţii 

suplimentare 

Dacă se dorește furnizarea de informaţii suplimentare 

referitoare la oricare din parametrii din tabelele A, B, C, D pe 

baza cărora a fost stabilită starea globală de conservare a 

speciei în aria naturală protejată, motivele detaliate pentru 

care au fost atribuite anumite respectivilor parametri, sau orice 

alte aspecte relevante,  se vor introduce respectivele informaţii 

printr-un text. 

 

Evaluarea stării globale de conservare a 

speciei se obţine prin agregarea 

rezultatelor a trei parametri (conform 

matricii prezentate în Tabelul nr. 3-19), 

respectiv: 

 starea de conservare din punct 

de vedere al populaţiei speciei 

[A.15.]; 

 starea de conservare din punct 

de vedere al habitatului 

speciei[B.15.]; 

 starea de conservare din punct 

de vedere al perspectivelor 

speciei în viitor [C.14.]. 

 
Tabelul nr. 3-19 Matricea pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei 

Spermophilus citellus 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 

inadecvată 
Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Toţi cei trei 

parametri sunt în 

stare favorabilă sau 

unul este 

necunoscut şi ceilalţi 

în stare favorabilă 

Orice altă 

combinaţie 

Unul sau mai mulţi 

parametri în stare 

rea 

Doi sau mai mulţi 

parametri evaluaţi 

ca necunoscuţi dar 

nici unul în stare rea 
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4. REZULTATE ŞI DISCUŢII 

4.1. Elemente generale privind habitatele şi speciile în baza 

cărora a fost declarată aria naturală protejată ROSCI0347 

Pajiştea Fegernic 

 
În secţiunile din cadrul acestui subcapitol 

sunt prezentate datele care sunt general 

valabile pentru habitatul şi specia de 

interes comunitar menţionate în 

Formularul Standard Natura 2000 pentru 

ROSCI0347 Pajiştea Fegernic indiferent de 

locaţia unde acestea sunt 

întâlnite/semnalate. 

 

4.1.1. Date generale ale habitatului 40A0* Tufărişuri subcontinentale peri-

panonice 

 
În Tabelul nr. 4-1 sunt prezentate 

particularităţile generale ce descriu 

habitatul 40A0* Tufărişuri subcontinentale 

peri-panonica. 

 
Tabelul nr. 4-1 Datele generale ale habitatului 40A0* – Tufărişuri subcontinentale peri-

panonice 

Nr. Informaţie/Atribut Descriere 

1.  
Clasificarea tipului 

de habitat 
EC – tip de habitat de importanţă comunitară 

2.  
Codul unic al tipului 

de habitat 
40A0* 

3.  Denumire habitat Tufărişuri subcontinentale peri-panonice 

4.  
Palaearctic Habitats 

(PalHab) 

CLAS. PAL.: 31.8B1 Central European subcontinental thickets 

(31.8B12p, 31.8B13, 31.8B14, 31.8B3p) 

5.  
Habitatele din 

România (HdR) 

R3116 Tufărişuri sud-est carpatice de cununiţă (Spiraea 

chamaedryfolia) 

R3118 Tufărişuri de taulă (Spiraea crenata) 

R3121 Tufărişuri ponto – panonice de porumbar (Prunus 

spinosa) şi salbă moale (Euonymus europaeus) 

R3123 Tufărişuri sud-est carpatice de liliac (Syringa vulgaris) 

cu Genista radiata 

R3124 Tufărişuri sud-est carpatice de liliac (Syringa vulgaris) 

cu Asplenium-ruta-muraria 

R3125 Tufărişuri sud-est carpatice de Sorbus dacica 

R3126 Tufărişuri sud-est carpatice de mojdrean (Fraxinus 

ornus) 

R3127 Tufărişuri sud-est carpatice de liliac (Syringa vulgaris) 

şi mojdrean (Fraxinus ornus) 

R3130 Tufărişuri ponto-panonice de vişinel (Cerasus 

fruticosa) 

R4413 Tufărişuri sud-est carpatice cu Syringa josikaea 

6.  
Habitatele Natura 

2000 
- 



 

 

 
 

55 

R
A

P
O

R
T

 D
E

 B
I
O

D
I
V

E
R

S
I
T

A
T

E
 

E
E

A
 G

R
A

N
T
S

 

Nr. Informaţie/Atribut Descriere 

7.  
Asociaţii vegetale 

(AV) 

Prunetum fruticosae Dziubałtowski 1926 (syn.: Crataego-

Prunetum fruticosae Sóo 1951); Prunetum tenellae Soó 1947 

(syn.: Amygdaletum nanae Soó 1951); Syringo-Carpinion 

orientalis Jakucs 1959; Calamagrostio - Spirae 

etumulmifoliae Resmeriţă et Csűrös 1966; Spiraeetum 

crenatae Morariu et Ularu 1981; Syringo-Genistetum radiatae 

Maloş 1972; Asplenio-Syringetum vulgaris Jakucs et Vida 

1959; Caricihumilis-Sorbetumdacicae Gergely 1962; Corno-

Fraxinetum orni Pop et Hodişan 1964; Alno incanae-

Syringetum josikaeae (Borza 1965) Raţiu et al. 1984; 

Syringo-Fraxinetum orni Borza 1958 em. Resmeriţă 1972 

(syn.: Syringeto-Fraxinetum orni coryletosum colurnae Borza 

1958); Evonymo-Prunetum spinosae (Hueck 1931) Tx. 1952 

em. Pass. et Hoffim. 1968. 

Precizări: Asociaţia Alno incanae-Syringetum josikaeae se 

referă la comunităţi mezohigrofile, ce apar pe văi umede şi 

care contrastează ecologic cu celelalte asociaţii (mezo)-

xerofile enumerate mai sus. Includerea tufărişurilor de liliac 

transilvănean la acest tip de habitat este justificată doar de 

importanţa conservării habitatelor în care creşte endemitul 

rar Syringa josikaea. Asociaţia Pruno spinosae-Crataegetum 

Soó (1927) 1931 (corespunzătoare habitatului românesc 

R3122) nu a fost indicată la acest habitat, întrucât are o 

răspândire largă, ce depăşeşte zona peripanonică (până în 

Germania, spre vest şi, cel puţin până în regiunea Pontică, 

spre est). 

8.  
Tipuri de pădure 

(TP) 
- 

9.  
Descrierea generală 

a tipului de habitat 

Habitatul cuprinde tufărişuri continentale cu frunze căzătoare, 

cu afinităţi submediteraneene, panonice şi nord-balcanice, 

atribuite unui teritoriu foarte larg, din partea inferioară a 

Carpaţilor vestici, Transilvania, văile sudice ale Subcarpaţilor 

sudici, podişurile şi câmpiile de la nord de Dunăre, inclusiv 

din Dobrogea şi până în Moldova de nord, centru şi sud. 

Speciile şi asociaţiile vegetale incluse au caracter termofil, 

majoritar xerofil, substratul pe care vegetează fiind cel mai 

frecvent calcaros, uneori silicios sau pietros (în cazul 

şibleacurilor), rendzine, loess. 
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Nr. Informaţie/Atribut Descriere 

10.  Specii caracteristice 

Prunus tenella Batsch.(syn. Amygdalus nana), Prunus 

fruticosa Pall., P. mahaleb L., Spiraea media Schmidt, Rosa 

spinosissima L., R. gallica L., Amelanchier ovalis Medik., 

Cornus mas L., Crataegus monogyna Jacq., Acer tataricum 

L., Cotoneaster integerrimus Medik., C. nebrodensis (Guss.) 

K. Koch., C. niger (Thunb.) Fr., Allium sphaerocephalon L., 

Anemone sylvestris L., Asparagus officinalis L., Buglossoides 

purpurocaerulea (L.) I. M. Johnst., Geranium sanguineum L., 

Peucedanum carvifolia Vill., Teucrium chamaedrys L., Aster 

linosyris (L.) Bernh., Inula ensifolia L., I. hirta L., Melica picta 

K. Koch., Nepeta pannonica L., Peucedanum cervaria (L.) 

Cusson ex Lapeyr., Phlomoides tuberosa (L.) Moench., 

Jurinea mollis (L.) Rchb., Vinca herbacea Waldst. & Kit., 

Verbascum austriacum Schott, Salvia austriaca Jacq., Stipa 

dasyphylla (Lindem.) Czern. Ex Trautv., Aconitum anthora L., 

Tanacetum corymbosum (L.) Sch. Bip., Vincetoxicum 

hirundinaria Medik., Waldsteinia geoides Willd., Syringa 

vulgaris L., Euonymus verrucosus Scop., Viburnum lantana 

L., Spiraea chamaedryfolia L., S. crenata L., Fraxinus ornus 

L., Paliurus spina-christi Mill., Jasminum fruticans L., Syringa 

josikaea J. Jacq. Ex Rchb. f., Genista radiata (L.) Scop., 

Sorbus dacica Borbás, S. aria (L.) Crantz, S. graeca (Lodd. Ex 

Spach) Lodd. Ex. S. Schauer., Paeonia peregrina Mill., 

Teucrium polium L., Asplenium ruta-muraria L., Ceterach 

officinarum L. 

11.  
Arealul tipului de 

habitat 

La nivel european, habitatul este localizat în regiunile 

biogeografice alpină, continentală şi panonică. 

12.  
Distribuţia în 

România 

În România răspândirea habitatului se situează între 

silvostepă şi etajul nemoral al gorunului, mai rar în etajul 

fagului, fiind regăsit la altitudini cuprinse între (40) 200-

1.100 (1.350) m în Carpaţii Occidentali (Munţii Trascău, 

Munţii Vlădeasa, Munţii Gilău), Carpaţii Meridionali, Ţara 

Oaşului, Subcarpaţii Meridionali, podișul Mehedinţi, Defileul 

Dunării, Piemontul Olteţului, Podişul Transilvaniei şi 

depresiunile intramontane (Ciuc, Covasna, Braşov), Podişurile 

Moldovei de Nord, Podişul Moldovei de Sud, podişurile 

Dobrogei de Nord, Podişul Dobrogei de Sud, Câmpia 

Banatului, C. Aradului, C. Română (Bărăganul Mostiştei, 

Găvanu-Burdea). 

13.  

Suprafaţa tipului de 

habitat la nivel 

naţional (ha) 

Date insuficiente la nivel naţional. 

14.  
Calitatea datelor 

privind suprafaţa 
Insuficientă – date insuficiente sau nesigure. 

15.  Fotografii ‒ 

 

În Tabelul nr. 4-2 sunt prezentate 

particularităţile generale ce descriu 

habitatul R3122 Tufărişuri ponto-panonice 

de porumbar (Prunus spinosa) şi păducel 

(Crataegus monogyna). 

 
Tabelul nr. 4-2 Datele generale ale habitatului R3122 Tufărişuri ponto-panonice de 

porumbar (Prunus spinosa) şi păducel (Crataegus monogyna) 

Nr. Informaţie/ 

Atribut 

Descriere 

1.  
Clasificarea 

tipului de 
RO - tip de habitat naţional 
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Nr. Informaţie/ 

Atribut 

Descriere 

habitat 

2.  

Codul unic al 

tipului de 

habitat 

R3122 

3.  
Denumire 

habitat 

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

(Crataegus monogyna) 

4.  

Palaearctic 

Habitats 

(PalHab) 

31.8B131 Peri-Pannonic hawthorn-blackthorn scrub 

5.  
Habitatele din 

România (HdR) 
- 

6.  
Habitatele 

Natura 2000 
- 

7.  
Asociaţii 

vegetale (AV) 

Pruno spinosae-Crataegetum Soó (1927) 1931 (Prunetum 

moldavicae Dihoru (1969) 1970, Rubo caesii-Prunetum spinosae 

Raţiu et Gergely 1979) 

8.  
Tipuri de 

pădure (TP) 
- 

9.  

Descrierea 

generală a 

tipului de 

habitat 

Habitatul este dispus în depresiuni mici de câmpie, pante însorite cu 

înclinare redusă, de obicei pe depozite de loess, dar şi pe locuri 

pietroase cu marne şi gresii. Solurile sunt variate, în general 

profunde, neutre sau slab acide-alcaline, cernoziomuri în silvostepă 

sau eutricambosoluri, cu hidratare deficitară, mai ales la sfârşitul 

verii. 

Fitocenozele habitatului se instalează, de obicei, pe locurile 

defrişate, chiar şi în silvostepă, în locul pădurilor de stejar (Quercus 

spp.). Aceasta face ca fitocenozele erbacee să fie cele ale fostelor 

păduri. De asemenea, se pot forma şi pe terenuri bătătorite, între 

culturi, în crovuri, de-a lungul pâraielor temporare sau la marginea 

pădurilor. Speciile componente sunt, în cea mai mare parte, 

eurasiatice, cu numeroase elemente sudice. Sunt termofile, xerofile 

sau mezotrofe. Stratul format de speciile caracteristice (Prunus 

spinosa şi Crataegus monogyna) este foarte des având o acoperire 

de 100 %. Înălţimea stratului arbustiv atinge 1,5-2 m până la 3-4 m 

în zonele mai umede. Spre marginile habitatului, stratul erbaceu 

este mai proeminent, fiind format din specii de pădure. 

10.  
Specii 

caracteristice 

Specii edificatoare: Prunus spinosa L., Crataegus monogyna Jacq. 

Specii caracteristice: Prunus spinosa, Crataegus monogyna. Alte 

specii importante: Rubus caesius L., Rosa canina L., Euonymus 

verrucosus Scop., Pyrus pyraster (L.) Burgsd., Ligustrum vulgare L., 

Rhamnus cathartica L., Humulus lupulus L., Clematis vitalba L., 

Cornus sanguinea L., Euonymus europaeus L., Rosa gallica L., 

Veronica chamaedrys L., Plantago media L., Jasminum fruticans L., 

Prunus tenella Batsch, Prunus fruticosa Pall., Cornus mas L., Vicia 

tenuifolia Roth, Bromus inermis Leyss., Origanum vulgare L., 

Asparagus verticilatus L., Festuca valesiaca Schleich. ex Gaudin, 

Poa angustifolia L., P. bulbosa L., Dactylis glomerata L., Elytrigia 

repens (L.) Nevski, Agrimonia eupatoria L., Phleum phleoides (L.) 

H.Karst., Teucrium chamaedrys L., Clinopodium vulgare L. 

11.  
Arealul tipului 

de habitat 

Habitatul are o răspândire largă, ce depăşeşte zona peripanonică 

(până în Germania, spre vest şi, cel puţin până în regiunea Pontică, 

spre est). 

12.  
Distribuţia în 

România 

Podişurile Dobrogei de Nord şi Sud, câmpia şi podişurile din Moldova 

de Nord şi Sud, Ţara Oaşului, Câmpia şi Podişul Transilvaniei, 

Câmpia Română, în silvostepă şi zona pădurilor de stejari de 

câmpie. 

13.  Suprafaţa Habitatul este constituit din fâşii de tufărişuri, de la 200–500 m2 , 
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Nr. Informaţie/ 

Atribut 

Descriere 

tipului de 

habitat la nivel 

naţional (ha) 

alternând cu păduri şi terenuri agricole sau pajişti uscate, totalizând 

cele mai mari suprafeţe ale vegetaţiei de tufărişuri. Se apreciază un 

total de peste 10.000 ha. 

14.  

Calitatea 

datelor privind 

suprafaţa 

Medie - date estimate pe baza extrapolării şi/ sau modelării datelor 

obţinute prin măsurători parţiale. 

15.  Fotografii 

  
Aspecte generale privind fizionomia habitatului R3122 – Tufărişuri 

ponto-panonice de porumbar (Prunus spinosa) şi păducel 

(Crataegus monogyna) din cadrul ROSCI0347 Pajiştea Fegernic – 

autor fotografii: Marcel Ţîbîrnac (EPC Consultanţă de mediu) 

 

4.1.2. Date generale ale speciei Spermophilus citellus (Linnaeus, 1766) 

 
În Tabelul nr. 4-3 sunt prezentate 

particularităţile generale ce descriu specia 

1335 Spermophilus citellus. 

 
Tabelul nr. 4-3 Datele generale ale speciei 1335 – Spermophilus citellus 

Nr. Informaţie/Atribut Descriere 

1 Cod Specie - EUNIS 1335 

2 Denumirea ştiințifică Spermophilus citellus (Linnaeus, 1766) 

3 Denumirea populară Popândău, Şuiţă, Ţâstar 

4 

Statutul de 

conservare în 

România 

VU – Vulnerable (Vulnerabil) 

Specie inclusă în Anexele 3 şi 4A ale OUG nr. 57/ 2007 (cu 

modificările şi completările ulterioare, aprobată prin LG nr. 

49/ 2011) şi Anexa II a Directivei Habitate 92/43 CEE. 

Specie cu statut de vulnerabilitate în România (CRVR, 2005). 

5 Descrierea speciei 

Popândăul este o specie tericolă de galerie, de talie mijlocie 

(cca. 22 cm lungime); corpul este acoperit cu păr scurt şi 

aspru, prezintă urechi mici şi rotunjite, coadă scurtă, picioare 

pentadactile scurte, cele posterioare fiind mai lungi şi 

robuste. În repaus prezintă postură verticală, caracteristică. 

Pungile bucale sunt bine dezvoltate. 

Specie diurnă, teritorială, sapă galerii temporare sau 

permanente (galerii de iernare). Regimul de hrănire este 

omnivor, cu spectru trofic larg (seminţe, rădăcini, flori, 

muguri, artropode etc.). Prezintă un singur ciclu de 

reproducere anual. 

6 Perioade critice 

Specia este ameninţată pe tot arealul de distribuţie din cauza 

desţelenirii pajiştilor stepice în vederea amenajării culturilor 

agricole, la care se adaugă degradarea compoziţiei 

fitocenotice a pajiştilor, prin colonizarea speciilor ruderale. 

Perioadele critice sunt cele în care hibernează (septembrie-

mai (iunie), putând fi uşor afectat prin lucrări de manipulare 

a solului. 
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Nr. Informaţie/Atribut Descriere 

7 Cerinţe de habitat 

Specia ocupă în general zona de câmpie şi cea colinară, fiind 

regăsită pe islazurile din zonele de stepă, de regulă pe 

dealuri, cu foarte bună drenare a apei din precipitaţii. 

Vegetaţia habitatului speciei este joasă şi foarte joasă, pentru 

amenajarea galeriilor preferând formele cu pante domoale. 

Altitudinal, este răspândit până la înălţimi de 450 m. 

8 Arealul speciei 

Specia este endemică pentru Europa Centrală şi de Sud-Est. 

Arealul acesteia este disjunct, cele două subareale fiind 

separate de munţii Carpaţi şi Defileul Dunării, la Cazane. 

Subarealul nord-vestic cuprinde SV Germaniei, NV Austriei, 

Cehia, Slovacia, SE Poloniei, Ungaria, nordul Serbiei şi 

Câmpia de Vest a României. Subarealul sud-estic cuprinde SV 

Ucrainei, republica Moldova, estul şi sud-estul României, 

Bulgaria, Macedonia, Grecia şi Turcia Continentală. 

9 
Distribuţia în 

România 

În România specia prezintă un subareal extracarpatic 

cuprinzând Moldova (aproape exclusiv între Prut şi Siret), 

Muntenia, Oltenia (toată lunca Dunării, de la Turnu Severin 

până la Galaţi), Dobrogea, şi un subareal situat în Crişana şi 

Banat (între Halmeu, la nord, şi Foeni la sud). 

10 Populaţia naţională 

Densitatea populaţiilor din vestul României este estimată la 

5-6 indivizi/ ha, iar în spaţiul extracarpatic la 13-17 ind./ ha 

(Species Fact Sheets, 2008). 

La nivelul întregii ţări se apreciază că nivelul populaţional 

este de aproximativ 15.000 de indivizi (CRVR, 2005). 

Studiile genetice au relevat faptul că specia prezintă 

diversitate genetică cu valoare taxonomică şi ştiinţifică, 

exprimată prin existenţa unor populaţii izolate, distribuite 

atât la marginea arealului, cât şi între cele două subareale. 

11 

Calitatea datelor 

privind populaţia 

naţională 

Medie - date estimate pe baza extrapolării şi/ sau modelării 

datelor obţinute prin măsurători parţiale. 

12 Fotografii 

 
Individ de Spermophilus citellus identificat în cadrul 

ROSCI0347 Pajiştea Fegernic – autor fotografii: Ioana Sîrbu 

(EPC Consultanţă de mediu) 
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4.2. Elemente specifice privind habitatele şi speciile (în baza 

cărora a fost declarată aria naturală protejată) la nivelul 

ROSCI0347 Pajiştea Fegernic 

4.2.1. Date specifice ale tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate 

ROSCI0347 Pajiştea Fegernic 

 
În Tabelul nr. 4-4 sunt prezentate 

particularităţile specifice ale habitatului 

R3122 Tufărişuri ponto-panonice de 

porumbar (Prunus spinosa) şi păducel 

(Crataegus monogyna) din cadrul 

ROSCI0347 Pajiştea Fegernic. 

 
Tabelul nr. 4-4 Datele specifice ale habitatului R3122 Tufărişuri ponto-panonice de 

porumbar (Prunus spinosa) şi păducel (Crataegus monogyna)din cadrul ROSCI0347 Pajiştea 

Fegernic 

Nr. 
Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1.  
Clasificarea tipului 

de habitat 
RO - tip de habitat naţional. 

2.  
Codul unic al 

tipului de habitat 

R3122 Tufărişuri ponto-panonice de porumbar (Prunus spinosa) 

şi păducel (Crataegus monogyna) 

3.  
Distribuţia tipului 

de habitat [hartă] 
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Nr. 
Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

4.  

Distribuţia tipului 

de habitat 

[descriere] 

Zonele joase ale Dealului Homorod, zona Săldăbagiu dar şi la 

Est de pârâul Almăşel 

5.  
Statutul de 

prezenţă [spaţial] 
Habitatul R3122 are o distribuţie izolată în cadrul sitului 

6.  

Statutul de 

prezenţă 

[management] 

Natural 

7.  
Suprafaţa tipului 

de habitat 
30-35 hectare 

8.  

Suprafaţa din arie 

pentru tipul de 

habitat (raportată 

la suprafaţa 

naţională) 

Având în vedere faptul că la nivel național, suprafaţa ocupată 

de habitat este de 10.000 hectare iar la nivelul sitului de cel 

mult 35 hectare, raportul este de 0,35% 

9.  

Perioada de 

colectare a 

datelor din teren 

Aprilie – august 2016 

10.  

Alte informaţii 

privind sursele de 

informaţii 

Nicolae Doniţă, Aurel Popescu, Mihaela Paucă-Comănescu, 

Simona Mihăilescu, Iovu Adrian Biriş, 2005, Habitatele din 

România 

 

4.2.2. Date specifice ale speciei la nivelul ariei naturale protejate ROSCI0347 

Pajiştea Fegernic 

 
În Tabelul nr. 4-5 sunt prezentate 

particularităţile specifice ale speciei 1335 

– Spermophilus citellus din cadrul 

ROSCI0347 Pajiştea Fegernic. 

 
Tabelul nr. 4-5 Datele specifice ale speciei 1335 – Spermophilus citellus din cadrul 

ROSCI0347 Pajiştea Fegernic 

Nr. Informaţie/Atribut Descriere 

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). 

2.  
Informaţii specifice 

speciei 

Situl Natura 2000 ROSCI0347 Pajiştea Fegernic asigură 

habitatul de reproducere, hrănire şi adăpost pentru popândău 

(Spermophilus citellus) pe majoritatea suprafeţei acestuia, 

excepţie făcând zonele de tufărişuri, stânele, livezile şi 

cursurile de apă. 
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3.  
Distribuţia speciei 

[harta distribuţiei] 

 

4.  
Distribuţia speciei 

[interpretare] 

Popândăul (Spermophilus citellus) este prezent, în cadrul 

sitului Natura 2000 ROSCI0347 Pajiştea Fegernic în habitatele 

de pajişte, cu tufărişuri rare sau fără. Densitatea ce mai 

ridicată a galeriilor de popândău a fost identificată 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. 

5.  
Statutul de prezenţă 

[temporal] 

În cadrul sitului Natura 2000 ROSCI0347 Pajiştea Fegernic, 

populaţia de popândău este rezidentă. 

6.  
Statutul de prezenţă 

[spaţial] 

Populaţia de popândău (Spermophilus citellus) din cadrul 

sitului Natura 2000 ROSCI0347 Pajiştea Fegernic face parte 

din populaţia Central Europeană, ce se extinde din Cehia, 

Slovacia, Ungaria, Serbia şi Vestul României, în zonele joase. 

Luând în calcul distribuţia populaţiei, se poate afirma faptul 

că Pajiştea Fegernic este dispusă marginal. 

7.  
Statutul de prezenţă 

[management] 
Popândăul (Spermophilus citellus) este o specie nativă. 



 

 

 
 

63 

R
A

P
O

R
T

 D
E

 B
I
O

D
I
V

E
R

S
I
T

A
T

E
 

E
E

A
 G

R
A

N
T
S

 

8.  Abundenţă 

Investigaţiile din teren au permis identificarea multiplelor 

galerii de popândău, atât vechi cât şi recente şi au putut fi 

observate şi exemplare hrănindu-se sau odihnindu-se. 

Prezenţa popândăului (Spermophilus citellus) în cadrul sitului 

Natura 2000 ROSCI0347 Pajiştea Fegernic este certă. 

9.  
Perioada de colectare 

a datelor din teren 

Colectarea datelor din teren s-a realizat în intervalul aprilie 

2016-august 2016 

10.  
Alte informaţii privind 

sursele de informaţii 

http://www.iucnredlist.org/details/20472/0 

Cartea Roşie a Vertebratelor din România 

 

4.3. Alte elemente de biodiversitate identificate în cadrul ariei naturale 

protejate ROSCI0347 Pajiştea Fegernic 

 
În Tabelul nr. 4-6 sunt listate speciile 

(care nu au făcut obiectul cartării şi 

evaluării stării de conservare) identificate 

în cadrul proiectului „Impactul 

ecosistemelor din ariile protejate aflate în 

custodia Consiliului Judeţean Bihor şi a 

Muzeului Ţării Crişurilor asupra 

principalelor sectoare economice” din 

perimetrul ROSCI0347 Pajiştea Fegernic 

(Anexa nr. 6). 

 
Tabelul nr. 4-6 Inventarul elementelor de biodiversitate şi statutul lor de protecţie din cadrul 

ROSCI0347 Pajiştea Fegernic 

Nr. 
Componenta 

biotică 

Denumirea 

ştiințifică 

Denumirea 

populară 
Statutul de protecţie 

1 

Păsări 

Alauda 

arvensis 

Ciocârlie de 

câmp 

IUCN: LC, Directiva Păsări: Anexa II/2, 

OUG57/2007: Anexa 5C, Convenția 

Berna: Anexa III 

2 Asio otus 
Ciuf de 

pădure 
IUCN: LC, Convenția Berna: Anexa II 

3 Buteo buteo 
Şorecar 

comun 

IUCN: LC, Convenția Berna: Anexa II, 

Convenția Bonn: Anexa II 

4 
Circus 

aeruginosus 

Erete de 

stuf 

IUCN: LC, Directiva Păsări: Anexa I, 

OUG57/2007: Anexa 3, Lista Roşie a 

Vertebratelor din Romania: Specie 

periclitată, Convenția Berna: Anexa II, 

Convenția Bonn: Anexa II 

5 
Columba 

palumbus 

Porumbel 

gulerat 

IUCN: LC, Directiva Păsări: Anexa III/1, 

OUG57/2007: Anexa 5C 

6 
Corvus 

corax 
Corb 

IUCN: LC, OUG57/2007: Anexa 4b, Lista 

Roşie a Vertebratelor din Romania: 

Specie periclitată, Convenția Berna: 

Anexa III 

7 
Delichon 

urbica 

Lăstun de 

casă 
IUCN: LC, Convenția Berna: Anexa II 

8 
Falco 

tinnunculus 

Vânturel 

roşu 

IUCN: LC, OUG57/2007: Anexa 4B, 

Convenția Berna: Anexa II, Convenția 

Bonn: Anexa II 

9 
Lanius 

minor 

Sfrâncioc cu 

frunte 

neagră 

IUCN: LC, Directiva Păsări: Anexa I, 

OUG57/2007: Anexa 3, Convenția 

Berna: Anexa II 

10 
Oenanthe 

oenanthe 
Pietrar sur IUCN: LC, Convenția Berna: Anexa II 

11 Pica pica Coţofană 
IUCN: LC, Directiva Păsări: Anexa II/2, 

OUG57/2007: Anexa 5C 

12 
Streptopelia 

turtur 
Turturică 

IUCN: LC, Directiva Păsări: Anexa II/2, 

OUG57/2007: Anexa 5c, Lista Roşie a 

Vertebratelor din Romania: Specie 

vulnerabilă, Convenția Berna: Anexa III 

http://www.iucnredlist.org/details/20472/0
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Nr. 
Componenta 

biotică 

Denumirea 

ştiințifică 

Denumirea 

populară 
Statutul de protecţie 

13 
Sturnus 

vulgaris 
Graur 

IUCN: LC, Directiva Păsări: Anexa II/2, 

OUG57/2007: Anexa 5C 

14 Nevertebrate 
Iphiclides 

podalirius 

Fluturele 

coada-

rândunicii 

IUCN: LC; 

15 Reptile 
Lacerta 

viridis 
Guşter 

IUCN: LC, Directiva Habitate: Anexa IV, 

OUG57/2007: Anexa 4A, Convenția 

Berna: Anexa II 

16 Amfibieni 
Pelophylax 

ridibundus 

Broasca 

verde mare 

de lac 

IUCN: LC; Directiva Habitate: Anexa V; 

OUG57/2007: Anexa 5A; 

17 

Mamifere 

Capreolus 

capreolus 
Căprior 

IUCN: LC, OUG 57/2007: Anexa 5B, 

Convenția Berna: Anexa II, Cartea Roşie 

a Vertebratelor din Romania: Specie 

vulnerabilă 

18 
Pipistrellus 

pipistrellus 
Liliacul-pitic 

IUCN: LC; Directiva Habitate: Anexa IV; 

OUG57/2007: Anexa 4A; 

19 
Pipistrellus 

nathusii 

Liliacul pitic 

al lui 

Nathusius 

IUCN: LC; Directiva Habitate: Anexa IV; 

OUG57/2007: Anexa 4A; Cartea Roşie a 

Vertebratelor din Romania: Specie 

periclitată 

20 
Nyctalus 

noctula 

Liliacul-de-

amurg 

IUCN: LC; Directiva Habitate: Anexa IV; 

OUG57/2007: Anexa 4A; 

21 Meles meles 
Bursuc, 

Viezure 

IUCN: LC, OUG57/2007: Anexa 5B, 

Convenția Berna: Anexa III 

22 
Talpa 

europaea 
Cârtiţă IUCN: LC; 

 

4.4. Evaluarea activităţílor cu potenţíal impact asupra 

elementelor de biodiversitate în baza cărora a fost 

declarată aria naturală protejatăROSCI0347 Pajiştea 

Fegernic 

 
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. 

 

4.4.1. Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra habitatului 

R3122 

 
În Tabelele nr. 4-7÷4-9 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. 
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Tabelul nr. 4-7 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 

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. 4-8 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. 4-9 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 

 

4.4.2. Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei 

Spermophilus citellus 

 
În Tabelele nr. 4-10÷4-13 sunt 

prezentate rezultatele evaluării 

impacturilor cauzate de presiunile actuale 

asupra speciei 1335 – Spermophilus 

citellus din cadrul ROSCI0347 Pajiştea 

Fegernic. 

 
Tabelul nr. 4-10 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 
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Cod Parametru Descriere 

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. 

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. 4-11 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. 
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Cod Parametru Descriere 

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. 

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. 4-12 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. 
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Cod Parametru Descriere 

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. 

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. 4-13 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 

4.4.3. Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările viitoare asupra 

habitatului 

 
În Tabelele nr. 4-14÷4-16 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. 4-14 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) 



 

 

 
 

73 

R
A

P
O

R
T

 D
E

 B
I
O

D
I
V

E
R

S
I
T

A
T

E
 

E
E

A
 G

R
A

N
T
S

 

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. 4-15 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) 
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Tabelul nr. 4-16 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 
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) 
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4.4.4. Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările viitoare asupra speciei 

 
În Tabelele nr. 4-17şi 4-18 sunt 

prezentate rezultatele evaluării 

impacturilor cauzate de ameninţările 

viitoare asupra speciei 1335 – 

Spermophilus citellus din cadrul 

ROSCI0347 Pajiştea Fegernic. 

 
Tabelul nr. 4-17 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 
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Cod Parametru Descriere 

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. 4-18 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 

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 
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Cod Parametru Descriere 

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. 

 

4.5. 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. 

 

4.5.1. Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 

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

suprafeţei acoperite de către tipul de habitat 

 
În Tabelul nr. 4-19 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. 4-19 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 R3122Tufărişuri 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 habitatulR3122 

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 habitatuluiR3122 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 habitatulR3122 

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 

 

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

structurii şi funcţiilor specifice tipului de habitat 

 
În Tabelul nr. 4-20 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. 4-20 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 

 

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

perspectivelor tipului de habitat în viitor 

 
În Tabelul nr. 4-21 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. 4-21 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 

 

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

 
În Tabelul nr. 4-22 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. 4-22 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. 

 

4.5.2. Evaluarea stării de conservare a speciei 

4.5.2.1. Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populaţiei 

speciei 

 
În Tabelul nr. 4-23 sunt prezentate 

rezultatele evaluării stării de conservare a 

speciei Spermophilus citellus din punct de 

vedere al populaţiei speciei. 
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Tabelul nr. 4-23 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. 

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. 
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Nr. Parametru Descriere 

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. 

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 
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4.5.2.2. Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului 

speciei 

 
În Tabelul nr. 4-24 sunt prezentate 

rezultatele evaluării stării de conservare a 

speciei Spermophilus citellus din punct de 

vedere al habitatului speciei. 

 
Tabelul nr. 4-24 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. 

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. 
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Nr. Parametri Descriere 

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. 

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. 
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Nr. Parametri Descriere 

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 

 

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

perspectivelor speciei 

 
În Tabelul nr. 4-25 sunt prezentate 

rezultatele evaluării stării de conservare a 

speciei Spermophilus citellus din punct de 

vedere al perspectivelor speciei în viitor. 

 
Tabelul nr. 4-25 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). 

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. 
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Nr. Parametru Descriere 

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 

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 
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Nr. Parametru Descriere 

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 

 

4.5.2.4. Evaluarea globală a stării de conservare a speciei 

 
În Tabelul nr. 4-26 sunt prezentate 

rezultatele evaluării stării globale de 

conservare a speciei Spermophilus citellus 

din cadrul ROSCI0347 Pajiştea Fegernic. 

 
Tabelul nr. 4-26 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). 

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. 
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Nr. Parametru Descriere 

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. 

 

4.6. Recomandări privind măsurile specifice în scopul 

menţinerii sau îmbunătăţirii stării de conservare a 

habitatelor şi speciilor de importanţă comunitară din 

cadrul ariei naturale protejate ROSCI0347 Pajiştea 

Fegernic 

 
A. Recomandări generale privind 

administrarea şi managementul 

operaţional şi eficient al Sitului Natura 

2000: 

 actualizarea Formularului 

Standard(completare cu informaţii 

în aplicaţia IBIS)al sitului prin 

menţionarea ca prezenţă certă în 

cadrul ROSCI0347 Pajiştea Fegernic 

a următoarelor specii de interes 

naţional: 

Secţiunea „Alte Specii”: 

- Lacerta viridis Laurenti, 1768; 

- Pelophylax ridibundus Pallas, 

1771; 

- Pipistrellus pipistrellus Schreber, 

1774; 

- Pipistrellus nathusii Keyserling & 

Blasius, 1839; 

- Nyctalus noctula Schreber, 1774; 

 elaborarea Regulamentului de 

organizare al ariei naturale 

protejate ROSCI0347 Pajiştea 

Fegernic (Anexa nr. 8); 

 realizarea de investigaţii 

suplimentare privind 

inventarierea biodiversităţii 

(surprinderea tuturor aspectelor 

fenologice din ciclul de dezvoltare 

anuală pentru fiecare specie de 

interes comunitar, de preferat pe o 

perioadă de 2 ani); 

 stabilirea unui protocol de 

monitorizare a speciilor şi 

habitatelor (cu fişe de teren – 

Anexele nr. 1÷5) de interes 

conservativ (comunitar şi naţional); 

 identificarea surselor de 

finanţare şi demararea cât mai 

rapidă a procesului de elaborare a 

Planului de management pentru 

ROSCI0347 Pajiştea Fegernic; 

 elaborarea unui studiu silvo-

pastoral privind capacitatea de 

suport pentru păşunat din cadrul 

pajiștii şi tufărişurilor; 

 creşterea gradului de 

conştientizare publică, 

promovare şi consultare privind 

importanţa biodiversităţii din 

cadrul ROSCI0347 Pajiştea Fegernic. 

 

B. Recomandări specifice privind 

asigurarea conservării habitatului 

R3122 Tufărişuri ponto-panonice de 

porumbar (Prunus spinosa) şi păducel 

(Crataegus monogyna) în sensul 

atingerii stării de conservare favorabilă 

(Anexa nr. 7): 

 monitorizarea şi limitarea 

activităţilor cu potenţial impact 

negativ asupra habitatului; 
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 monitorizarea instalării speciilor 

cu caracter invaziv din structura 

habitatului; 

 interzicerea incendierii 

vegetaţiei în cadrul şi imediata 

vecinătate a ROSCI0347 Pajiştea 

Fegernic; 

 încurajarea păşunatului 

tradiţional (respectând speciile, 

efectivele şi perioadele indicate în 

cadrul studiului privind capacitatea 

de suport); 

 eliminarea salcâmului din cadrul 

şi din vecinătatea habitatului R3122 

şi înlocuirea (dacă se consideră 

necesar) acestuia cu specii 

caracteristice habitatului; 

 interzicerea introducerii de 

specii vegetale (arboricole, 

arbustiv sau ierboase) 

necaracteristice sitului. Astfel 

eventualele campanii de plantare a 

arborilor se vor realiza doar folosind 

specii caracteristice habitatelor din 

sit; 

 stabilizarea solului în zone în 

care eroziunea este sau poate 

deveni o problemă. Pentru aceasta 

se vor utiliza doar specii vegetale 

caracteristice sitului Natura 2000 

ROSCI0347 Pajiştea Fegernic; 

 eliminarea selectivă a arborilor 

înalţi care tind să domine 

vegetaţia arbustivă. 

 

C. Recomandări specifice privind 

asigurarea conservării speciei 1335 – 

Spermophilus citellus în sensul atingerii 

stării de conservare favorabilă: 

 continuarea activităţilor de 

monitorizare a populaţiei de 

popândău din cadrul sitului Natura 

2000 ROSCI0347 Pajiştea 

Fegernic; 

 încurajarea păşunatului 

tradiţional (respectând speciile, 

efectivele şi perioadele indicate în 

cadrul studiului privind capacitatea 

de suport); 

 exploatarea pajiştilor rațional 

pentru menținerea unei vegetații 

cu înălțime mică, favorabilă 

popândăului; 

 încurajarea turismului durabil, 

evidenţiind importanţa populaţiilor 

de popândău în zona de Vest a 

ţării; 

 interzicerea accesului cu 

vehicule motorizate pe 

drumurile de exploatare din 

cadrul sitului Natura 2000 

ROSCI0347 Pajiştea Fegernic; 

 interzicerea incendierii 

vegetaţiei; 

 monitorizarea şi limitarea 

activităţilor cu potenţial impact 

negativ asupra speciei; 

 interzicerea pierderii unor 

suprafeţe de pajişte din cadrul 

sitului ca urmare a schimbării 

utilizării terenurilor; 

 relocarea, cel puţin anual, a 

stânelor din cadrul sitului pentru a 

permite vegetaţiei să se reinstaleze 

în zonele afectate de acestea. 
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5. CONCLUZII 

 
Raportul final A.3. – Raport de evaluarea 

detaliată a biodiversităţii pentru 

ROSCI0347 Pajiştea Fegernic 

(subactivităţile A.3.1., A.3.2., A.3.3. şi 

A.3.4.) a fost elaborat în cadrul proiectului 

„Impactul ecosistemelor din ariile 

protejate aflate în custodia Consiliului 

Judeţean Bihor şi a Muzeului Ţării 

Crişurilor asupra principalelor sectoare 

economice” în perioada aprilie – octombrie 

2016 (autoritatea contractantă: Consiliul 

Judeţean Bihor, prestator servicii: 

Asocierea Avensa Consulting SRL & EPC 

Consultanţă de mediu SRL). 

În cadrul proiectului au fost vizate opt 

situri Natura 2000 din Regiunea de 

Dezvoltare Vest, prezentul raport vizează 

doar aria naturală protejată ROSCI0347 

Pajiştea Fegernic localizată pe teritoriul 

judeţului Bihor, la aproximativ la 

aproximativ 30 km nord-est de municipiul 

Oradea. 

Elementele de biodiversitate vizate în 

cadrul acestui raport au fost reprezentate 

de un tip de habitat şi o specie de 

mamifer menţionate în Formularul 

Standard Natura 2000 al sitului (40A0* 

Tufărişuri subcontinentale peri-panonica şi 

1335 – Spermophilus citellus) pentru care 

s-a realizat inventarierea, cartarea şi 

evaluarea stării de conservare. 

Pentru inventarierea şi cartarea 

elementelor de biodiversitate vizate de 

proiect s-au folosit metoda de itinerar 

(prin înregistrarea releveelor 

fitocenologice) – în cazul habitatului şi 

metode active (prin tehnici frecvent citate 

în literatura de specialitate privind 

monitorizarea efectivelor populaţiilor pe 

plan internaţional) bazate pe transecte – 

în cazul speciei de mamifer. Investigaţiile 

în teren au fost realizate în perioada 

aprilie-august 2016. 

Totodată, în cadrul deplasărilor din teren 

s-au realizat şi observaţii asupra altor 

categorii de specii şi habitate 

(nemenţionate în Formularul Standard 

Natura 2000 al sitului), aceste observaţii 

având un caracter incidental. Datele 

colectate cu privire la alte specii de floră şi 

faună identificate în teren reprezintă 

observaţiile calitative, menite să confirme 

prezenţa altor specii şi tipuri de habitate 

în situl Natura 2000 ROSCI0347 Pajiştea 

Fegernic. 

În ceea ce priveşte habitatul Natura 2000 

40A0* Tufărişuri subcontinentale 

peripanonice, prezenţa acestuia nu a putut 

fi confirmată, ca urmare a imposibilităţii 

identificării asociaţiei vegetale Prunetum 

tenellae Soó 1947 (Amygdaletum nanae 

Soó 1951) ce caracterizează acest tip de 

habitat. În schimb, s-a constatat prezenţa 

habitatului de interes naţional R3122 

Tufărişuri ponto-panonice de porumbar 

(Prunus spinosa) şi păducel (Crataegus 

monogyna). Se face precizarea faptul că, 

după Gafta şi Mountford, 2008, asociaţia 

vegetală Pruno spinosae-Crataegetum Soó 

(1927) 1931, nu corespunde habitatului 

40A0* Tufărişuri subcontinentale 

peripanonice ca urmare a răspândirii largi 

a acesteia, ce depăşeşte zona 

peripanonică. 

Evaluarea stării de conservare s-a realizat 

pentru popândău (Spermophilus citellus) 

şi pentru habitatul R3122 Tufărişuri ponto-

panonice de porumbar (Prunus spinosa) şi 

păducel (Crataegus monogyna). 

Starea de conservare a popândăului 

(Spermophilus citellus) a fost stabilită ca 

fiind Nefavorabilă – inadecvată ca urmare 

a imposibilității stabilirii mărimii populaţiei 

de referinţă pentru starea de conservare 

favorabilă (aceasta fiind prima 

inventariere a specie din cadrul sitului), 

imposibilității stabilirii structurii pe vârstă 

a populaţiei, stabilirii tendinţei actuale a 

habitatului specie şi a prezentei impactului 

asupra specie ce se manifestă cu o 

intensitate medie. În vederea atingerii 

stării favorabile de conservare a 

popândăului (Spermophilus citellus) în 

cadrul sitului Natura 2000 ROSCI0347 

Pajiştea Fegernic este necesară 

continuarea studiului în teren, pe o 

perioadă de cel puţin doi ani, devenind 

posibilă astfel stabilirea structurii pe 

vârstă a populaţiei dar şi stabilirea 

dinamicii habitatului. De asemenea, prin 

implementarea măsurilor de management 

menite să reducă impactul activităţilor 

umane asupra specie (precum păşunatul, 

circulatul pe drumurile de exploatare din 

cadrul sitului folosind mijloace motorizate, 

prezenţa prădătorilor nespecifici precum 

câinii sau pisicile dar şi depozitarea 
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deşeurilor în pajişte) se va contribui la 

îmbunătăţirea stării de conservare a 

popândăului. 

Ca urmare a neîncadrării asociaţiei 

vegetale identificate în structura 

habitatului  40A0* Tufărişuri 

subcontinentale peripanonice, s-a 

considerat necesară evaluarea stării de 

conservare a habitatului de interes 

naţional R3122 Tufărişuri ponto-panonice 

de porumbar (Prunus spinosa) şi păducel 

(Crataegus monogyna). Astfel, starea de 

conservare a habitatului R3122 Tufărişuri 

ponto-panonice de porumbar (Prunus 

spinosa) şi păducel (Crataegus monogyna) 

a fost evaluat ca fiind 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. 

Astfel, având în vedere particularităţile 

specifice ale ecosistemelor şi tipului de 

habitat/speciilor identificate în cadrul 

ROSCI0347 Pajiştea Fegernic, se 

recomandă mai multe măsuri ce vizează 

atât administrarea şi managementului 

operaţional şi eficient al sitului, cât şi 

asigurarea conservării elementelor de 

biodiversitate. Primul set de măsuri 

recomandate (pentru aria naturală 

protejată) vizează actualizarea 

informaţiilor şi demararea acţiunilor în 

scopul elaborării Planului de 

management/studiilor suplimentare, iar al 

doilea set de măsuri recomandate (pentru 

tipul de habitat şi speciile de interes 

comunitar) presupun verificarea în teren şi 

limitarea activităţilor cu impact asupra 

tuturor elementelor de biodiversitate.
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7. ANEXE 

 
Anexa nr. 1 Fişa de teren recomandată pentru investigarea habitatelor de interes 

conservativ 

Informaţii generale 

Denumire SCI: 

 

Data: 

 

Habitatul investigat: 

 

Nume observator: 

 

Locaţii (puncte GPS):  

 

 

Codul pozelor:  

 

Mărimea eşantionului de probă: __________ 

m2 

Gr. general de acoperire al vegetaţiei: _____ 

% 

Gr. general de acoperire al solului nud: 

_____ % 

Atributele directe ce caracterizează habitatul investigat: 

Gr. de acoperire al stratului de arbori: 

_______ % 

Gr. de acoperire al stratului de arbuşti: 

______ % 

Gr. de acoperire al stratului ierbos: 

_________ % 

Gr. de acoperire al stratului de muşchi: 

______ % 

Specia dominantă*: 

___________________________________

_____ 

Specia codominantă*: 

___________________________________

_____ 

Alte specii (cu estimarea indicilor de A-D* şi fenofaza): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumirile şi intensităţile presiunilor exercitate asupra habitatului investigat: 

 

 

Alte observaţii privind habitatul investigat: 

 

 

*Scara de Abundenţă-Dominanţă 

BRAUN-BLANQUET: + = indivizi rari cu 

grad de acoperire foarte mic; 1 = indivizi 

numeroşi dar cu acoperire mică sau rari 

dar cu acoperire mare; 2 = indivizi foarte 

numeroşi sau  acoperire de 10-25% din 

suprafaţa de probă; 3 =acoperire de 25-

50% din suprafaţa de probă, numărul 

indivizilor este indiferent; 4 = acoperire de 

50-75% din suprafaţa de probă, numărul 

indivizilor este indiferent; 5 = acoperire de 

75-100% din suprafaţa de probă, număr 

de  indivizi indiferent 



 

98 

Anexa nr. 2 Fişa de teren recomandată pentru investigarea speciei Spermophilus citellus 

Informaţii generale 

Specia: 

Spermophilus citellus 

Denumire SCI: 

_____________ 

Data: 

_________________ 

Nume observator: 

__________________ 

Locaţii (puncte GPS) galerii:  

 

 

Atributele indirecte şi directe ce caracterizează specia investigată: 

Nr. Metodă Punct GPS Activitate 

individ 

Tip 

ecosistem 

Indicativ poză 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      
 

Denumirile şi intensităţile presiunilor exercitate asupra speciilor investigate: 

 

 

 

 

 

 

 

Alte observaţii privind speciile investigate: 
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Anexa nr. 3 Fişa de teren recomandată pentru investigarea speciilor de chiroptere 

(observaţii directe) 

Data 
 

Condiţii 

meteo  
Metodă 

 

Denumire 

Sit  
Locaţie 

 

Oră 

început  

Nume 

observator  
Habitat 

 

Oră 

sfârşit  

Observaţii directe 
Crochiu intrare + nume 

fotografie 

Tip adăpost   

  

Denumire 

 Cod 

Cadastru 

 Vale 

 Bazin 

 Unit. Relief 

 Tip reţea 

 Nr. intrări 

 Utilizare   

Specii 

Nume specie                 

Maternitate                 

Hibernare                 

Reproducere                 

Tip agregare                 

Colonie 

mixtă                 

Colonie 

simplă                 

Activă                 

Inactivă                 

Temperatură                 

Viteză c. aer                 

Umiditate 

Rel.                 

Nume foto                 

Înălţime 

tavan                 

Guano                 

Mortalitate                 

Alte obs                 

Crochiu plan cavitate 
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Anexa nr. 4 Fişa de teren recomandată pentru investigarea speciilor de chiroptere 

(observaţii ultrasunete) 

Data 
 

Condiţii 

meteo  
Metodă 

  

Denumire 

Sit  
Locaţie 

 
Oră început 

 Nume 

observator  
Habitat 

 
Oră sfârşit 

  

Observaţie ultrasunete 
Tip 

aparat  
Declanşare 

Nr. pătrat Prezenţă 
Tip 

zbor 

H zbor 

(m) 
Siluetă Habitat 
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Anexa nr. 5 Fişa de teren recomandată pentru investigarea speciilor de chiroptere 

(observaţii biometrice) 

Data 
 

Condiţii 

meteo  
Metodă 

 

Denumire 

Sit  
Locaţie 

 
Oră început 

 

Nume 

observator  
Habitat 

 
Oră sfârşit 

 

Date biometrice Metodă captură 
 

Metodă 

contenţie  

Nr. Cod inel Specie Sex Vârstă Greutate Observaţii 
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Anexa nr. 6 Aspecte privind prezenţa unor elemente faunistice identificate în cadrul 

ROSCI0347 Pajiştea Fegernic 

  

  
Spermophilus citellus 

  
Meles meles Pelophylax ridibundus 

  
Talpa europaea Iphiclides podalirius 
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Anexa nr. 7 Aspecte privind fizionomia habitatului R3122 Tufărişuri ponto-panonice de 

porumbar (Prunus spinosa) şi păducel (Crataegus monogyna) identificat în cadrul 

ROSCI0347 Pajiştea Fegernic 

  
 

Anexa nr. 8 Aspecte privind unele presiuni identificate în cadrul ROSCI0347 Pajiştea 

Fegernic 

  
Păşunatul cu ovine Păşunatul cu bovine 

  
Amplasarea stânelor necorespunzător Abandonarea deşeurilor 
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Ne dezvoltăm protejând natura! 
 

 

 

Prin granturile SEE și Norvegiene, Islanda, Liechtenstein şi Norvegia 

contribuie la reducerea disparităţilor sociale şi economice şi la 

consolidarea  relaţiilor bilaterale cu ţările beneficiare din Europa. Alte trei 

țări cooperează îndeaproape cu UE prin Acordul privind Spațiul Economic 

European (SEE).  

 

În perioada 2009-2014, Granturile SEE sprijină 86 de programe din 16 țări 

din Europa. Granturile SEE sunt disponibile pentru cele 13 state membre 

ale UE care au aderat la Uniunea Europeană și Spațiul Economic European 

(SEE) în 2004, 2007 și 2013, precum Grecia, Spania și 

Portugalia. Granturile SEE sunt finanțate în comun de către Islanda, 

Liechtenstein și Norvegia. Cele trei țări contribuie la schema de granturi în 

funcție de mărimea și bunăstarea lor economică. Din suma de 

993,5 milioane EUR alocate pentru perioada 2009-2014, Norvegia 

contribuie cu aproximativ 95,8%, Islanda cu 3% și Liechtenstein cu 1,2%.  

 

Principalele domenii de sprijin sunt protecţia mediului şi schimbările 

climatice, cercetarea şi bursele, societatea civilă, sănătate şi de copii, 

egalitatea între sexe, justiţie şi patrimoniu cultural.  

 

 
 
 

Pentru informații oficiale despre 

Granturile SEE accesați: 

www.eeagrants.org 

www.eeagrantsmediu.ro 
 

Pentru informații oficiale despre 

proiect accesați: 

www.econaturabihor.ro 

 

Conținutul acestui material nu reprezintă 

în mod necesar poziția oficială a  

Granturilor SEE 2009-2014 

 

Data publicării: Februarie 2017 
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