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INTRODUCERE

Valoarea totală 
a proiectului 

(RON) 

Valoarea 
totală eligibilă 
a Proiectului 

(RON)

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă

din MF SEE (85%) 
(RON)

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă 

din bugetul național 
(15%) (RON)

Valoarea 
neeligibilă 

(RON)

Co-finanțare 
Beneficiar de 

proiect şi parteneri 
(contribuție proprie-

RON)

1 = 2 + 5 + 6 2 = 3 + 4 3 4 5 6

1.659.020,00 1.659.020,00 1.410.167,00 248.853,00 0 0

1.1.4. Obietivele proiectului

Obiectiv general:
Identificarea posibilităților de 
implementare a soluțiilor în problema 
degradării serviciilor ecosistemelor, 
creşterea nivelului de cunoştințe privind 
contribuția acestora la economie, precum 
şi stoparea pierderii biodiversității în 
România.

Obiectiv specific 1. 
Creşterea gradului de cunoaştere a valorii 
economice şi a contribuției ariilor naturale 
protejate şi a siturilor Natura 2000, aflate 
în custodia Consiliului Județean Bihor şi a 
Muzeului Țării Crişurilor la diferite sectoare 
economice, cu 50%, într-o perioadă de 12 
luni.

Obiectiv specific 2. 
Creşterea gradului de implicare a 

1.1. Informații generale despre proiectul ”Impactul ecosistemelor din ariile protejate 
aflate în custodia  Consiliului Județean Bihor şi a Muzeului Țării Crişurilor asupra 
principalelor sectoare economice”

1.1.1.Denumire proiect:
”Impactul ecosistemelor din ariile protejate aflate în custodia Consiliului Județean 
Bihor şi a Muzeului Țării Crişurilor asupra principalelor sectoare economice.

1.1.2. Sursa de finanțare: 
Proiect finanțat prin Granturile SEE 2009 - 2014, în cadrul Programului RO02-
BIODIVERSITATE ŞI SERVICII ALE ECOSISTEMELOR, pentru care Ministerul Mediului este 
Operator de Program.

1.1.3. Valoarea proiectului
Valoarea totală eligibilă acordata este de 1.659.020,00 lei, din care 15%, respectiv 
248.853,00 lei, finanțare de la bugetul de stat prin Ministerul Mediului, Operator de 
Program.

Tabelul nr. 1.1-1 – Valoarea proiectului
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comunităților locale în protecția şi 
conservarea mediului prin formarea unui 
număr de minim 20 de rangeri pentru ariile 
naturale protejate, în decurs de 6 luni, şi 
informare specifică.

Obiectiv specific 3. 
Creşterea gradului de protecție a ariilor 
naturale protejate şi a siturilor Natura 
2000 prin realizarea unei campanii de 
conştientizare a importanței protecției 
mediului, pentru o perioadă de 3 luni.
 
Proiectul va contribui la atingerea 
obiectivului general al programului prin 
aceea că studiile realizate prin proiect 
vor identifica cele mai bune soluții de 
amenajare a infrastructurii în ariile 
naturale protejate cuprinse, astfel încât 
să ofere soluții în problema degradării 
serviciilor ecosistemelor, să crească nivelul 
de cunoştințe privind contribuția acestora 
la economie, precum şi să contribuie 
la stoparea pierderii biodiversității în 
România.

1.1.5. Activitățile proiectului
Activitatea 1
Managementul proiectului Managementul 
proiectului va fi asigurat de beneficiar. 
Echipa de proiect va avea in componență 
10 experți. 

Activitatea 2: 
Conferință lansare proiect
La lansarea proiectului va fi organizată o 
conferință de lansare a proiectului, la care 
vor fi invitați reprezentanți ai mass-media, 
ai autorităților locale, ai universității, 
instituțiilor din domeniul protecției 
mediului, ONG-uri, în total un număr minim 
de 30 de participanți.

Activitatea 3: 
Realizarea procedurilor de achiziții publice
Vor fi realizate caietele de sarcini şi, 

pe baza acestora, vor fi realizate toate 
procedurile de achiziție publică necesare 
derulării proiectului, respectând planul de 
achiziții şi legislația în vigoare.

Activitatea 4: 
Realizarea achizițiilor de echipamente şi 
soft necesare derulării proiectului
Vor fi achiziționate toate serviciile şi 
bunurile necesare derulării proiectului.

Activitatea 5: 
Realizarea unui site web al proiectului
Va fi realizat un site web al proiectului în 
limbile română, engleză şi maghiară, care 
va cuprinde informații despre proiect, 
beneficiar, programul de finanțare, 
activitățile proiectului şi o descriere a ariilor 
protejate incluse în proiect. De asemenea, 
concluziile studiului realizat prin proiect 
vor fi publicate pe site.

Activitatea 6: 
Realizarea studiului privind valoarea 
economică a ariilor naturale protejate şi a 
siturilor Natura 2000, cuprinse în proiect
Va fi realizat un studiu care va cuprinde 
informații referitoare la valoarea 
economică a ariilor protejate, studii 
de fezabilitate aferente amenajării 
infrastructurii de mediu în ariile protejate, 
impactul acestor amenajări asupra 
valorii economice a ariilor şi modul cum 
contribuie ecosistemele din arii protejate 
la principalele sectoare economice.

Activitatea 7: 
Realizarea workshop-ului „Ariile naturale 
protejate – prezent şi viitor”
La acest workshop vor fi invitați să participe 
un număr minim de 20 de persoane, 
reprezentanți ai autorităților locale, ai 
universităților, instituțiilor din domeniul 
protecției mediului, ONG-urilor. Activitatea 
se va finaliza cu un raport privind starea 
ariilor protejate şi a siturilor Natura 2000, 
perspectivele de dezvoltare şi măsurile de 
protecție şi conservare.
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Activitatea 8: 
Realizarea workshop-ului „Valoarea 
economică a ariilor naturale protejate”
La acest workshop vor fi invitați să 
participe un număr minim de 20 de 
persoane, reprezentanți ai autorităților 
locale, ai universităților, instituțiilor din 
domeniul financiar, ONG-urilor. Activitatea 
se va finaliza cu un raport privind starea 
economică a ariilor protejate şi a siturilor 
Natura 2000, perspectivele de dezvoltare 
şi măsurile de valorificare economică din 
perspectiva dezvoltării durabile.

Activitatea 9: 
Realizarea workshop-ului „Ariile 
naturale protejate şi impactul lor asupra 
principalelor sectoare economice”
La acest workshop vor fi invitați să participe 
un număr minim de 40 de persoane, 
reprezentanți ai autorităților locale, ai 
universităților, instituțiilor din domeniul 
financiar, instituțiilor din domeniul 
protecției mediului, ONG-urilor. Activitatea 
se va finaliza cu un raport privind 
posibilitățile de valorificare economică a 
ariilor protejate şi a siturilor Natura 2000, 
perspectivele de dezvoltare şi măsurile 
de valorificare economică din perspectiva 
dezvoltării durabile, a împiedicării pierderii 
biodiversității şi refacerea habitatelor, 
acolo unde este cazul.

Activitatea 10:
Campania de informare privind impactul 
ariilor protejate asupra sectoarelor 
economice.
In cadrul acestei activități vor fi realizate 
24.000 de pliante (3000 de pliante pentru 
fiecare dintre cele 8 situri Natura 2000 

cuprinse în proiect) care vor prezenta ariile 
protejate şi valoarea lor economică, precum 
şi importanța conservării biodiversității. 
Pliantele vor fi distribuite în comunitățile 
locale de pe teritoriul ariilor protejate. 
Vor apărea în presa scrisă şi/sau online 2 
articole publicitare. Va fi realizat un film 
de prezentare de minim 10 minute despre 
ariile protejate şi impactul lor economic, 
care va fi difuzat pe un canal național, la 
oră de maximă audiență şi pe un canal 
regional, la oră de maximă audiență.
Va fi organizat, de asemenea un curs 
de rangeri pentru minim 30 de tineri 
din comunitățile locale de pe raza 
siturilor Natura 2000 cuprinse în proiect, 
custozii de arii şi reprezentanți ai unor 
ONG-uri de mediu. Vor fi realizate alte 
materiale de promovare (1000 de tricouri 
personalizate distribuite în şcolile de pe 
raza ariilor protejate şi la cursul de ranger, 
10 echipamente de teren personalizate 
pentru membrii echipei de proiect (geacă, 
tricou, sapcă, pelerină de ploaie, ghete 
de munte, umbrelă) şi 100 de etichete 
autocolante cu însemnele programului de 
finanatare, pentru echipamentele realizate 
prin proiect.  De asemenea, în cele 8 situri 
Natura 2000 vor fi instalate panouri de 
informare, câte unul în fiecare locație.

Activitatea 11: 
Conferința de închidere a proiectului
La închiderea proiectului va fi organizată 
o conferință de finalizare a proiectului, 
la care vor fi invitați reprezentanți ai 
mass-media, ai autorităților locale, ai 
universităților, instituțiilor din domeniul 
protecției mediului, ONG-urilor, în total un 
număr de minim 30 de participanți.























17

În tabelul următor este prezentată situaţia speciilor de interes comunitar din ROSCI0200 
Platoul Vaşcău.

Tipul de habitat prioritar Suprafaţa ocupată în aria 
ROSCI0200 – Platoul Vaşcău Starea de conservare a habitatului

8310 192 ha Favorabilă, cu excepţia Avenului Coşul Dracului 
(nefavorabilă-inadecvată)

91V0 39 ha Favorabilă

9150 163 ha Nefavorabilă-inadecvată

Tabelul 2.1-2 Tipurile de habitate prioritare şi suprafeţele ocupate de acestea în situl ROSCI0200 Platoul Vaşcău

Specia

Situaţia actuală a speciilor
Starea de 

conservare 
a speciei

Tipul populaţiei 
speciei şi statutul 

de prezenţă

Mărimea populaţiei speciei în aria 
protejată

Suprafaţa 
habitatului 

speciei în aria 
protejată

Bombina variegata
rezidentă, larg 

răspândită, 
nativă, comună

1000-2000 indivizi 1 - 2 ha Favorabilă

Triturus cristatus
rezidentă, 

izolată, nativă, 
rară

10-50 indivizi 1 - 2 ha Favorabilă

Triturus vulgaris 
ampelensis

rezidentă, 
izolată, nativă, 
relativ comună

50-100 indivizi 1 - 2 ha Favorabilă

Rhinolophus
ferrumequinum

rezidentă, 
marginală, 
nativă, rară

10-50 indivizi - Favorabilă

Rhinolophus 
hipposideros

rezidentă, 
izolată, nativă, 

rară
10-50 indivizi - Favorabilă

Myotis myotis

rezidentă, larg 
răspândită, 

nativă, prezenţă 
certă

100-500 indivizi - Favorabilă

Miniopterus
schreibersii

rezidentă, 
izolată, nativă, 

foarte rară
10-50 indivizi - Favorabilă

Tabelul 2.1-3 Situaţia speciilor de interes comunitar din ROSCI0200 Platoul Vaşcău
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Descrierea detaliată a ariilor 
naturale protejate şi 
ecosistemelor existente
ROSCI0084 Ferice-Plai

2.2. PREZENTAREA ARIEI NATURALE PROTEJATE ROSCI0084 

FERICE-PLAI 

2.2.1. CADRUL GEOGRAFIC PRIVIND ROSCI0084 FERICE-PLAI

Localizare (inclusiv vecinătăţi). Situl Natura 2000 ROSCI0084 Ferice-Plai este 
localizat în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, pe teritoriul judeţului Bihor, la 
aproximativ 80 km pe direcţia sud-vest faţă de municipiul Oradea.

Localităţile din vecinătatea sitului Natura 2000 ROSCI0084 Ferice-Plai sunt:

 › în partea de vest localităţile Cresuia, Burda şi Budureasa;

 › în partea de sud este localitatea Ferice;

 › în partea de est, nord şi sud-est a sitului nu există localităţi în vecinătate.

Situl este traversat de la vest – la est de drumul judeţean DJ 764A Beiuş (DN 76) 
- Budureasa - Stâna de Vale.
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Specii de floră şi faună pentru care a fost 
declarată aria naturală protejată.

Speciile de interes comunitar în baza 
cărora a fost declarat situl Natura 2000 

ROSCI0084 Ferice-Plai sunt reprezentate 
de o specie de mamifere (chiroptere) şi 3 
specii de amfibieni (Tabelul nr. 2.2-2).

Alte specii de floră şi faună relevante 
pentru aria naturală protejată, menţionate 
în Formularul Standard al Sitului

În Tabelul nr. 2.2-3 se regăsesc 7 specii (1 
specie de amfibieni şi reptile şi 6 specii de 
plante) menţionate în Formularul Standard, 
pe lângă cele pentru care a fost desemnat 
situl Natura 2000 ROSCI0084 Ferice-Plai.

Nr. crt. Denumire Mărimea populaţiei Starea de conservare în aria 
proiectului

1 Rhinolophus ferrumequinum Nemenţionată B

2 Triturus vulgaris ampelensis Nemenţionată B

3 Triturus cristatus Nemenţionată B

4 Bombina variegata Nemenţionată B

Tabelul nr. 2.2-2 Specii de interes comunitar în baza cărora a fost declarat Situl Natura 2000 ROSCI0084 Ferice-Plai (date 
menţionate în Formularul Standard Natura 2000 al sitului)

Abrevieri folosite în tabel: B – Bună

Nr. crt. Denumire Mărimea populaţiei Starea de conservare în aria 
proiectului

1 Natrix natrix P Nemenţionată

2 Anemone narcissifolia R Nemenţionată

3 Carlina acanthifolia R Nemenţionată

4 Crepis pannonica R Nemenţionată

5 Dactylis glomerata ssp. slovenica R Nemenţionată

6 Dactylorhiza maculata R Nemenţionată

7 Scabiosa columbaria ssp. pseudobanatica R Nemenţionată

Tabelul nr. 2.2-3 Specii de interes comunitar în baza cărora a fost declarat Situl Natura 2000 ROSCI0084 Ferice-Plai (date 
menţionate în Formularul Standard Natura 2000 al sitului)

Abrevieri folosite în tabel: P – Permanentă, R – Reproductivă
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Descrierea detaliată a ariilor 
naturale protejate şi 
ecosistemelor existente
ROSCI0347 Pajiştea Fegernic

2.3. PREZENTAREA ARIEI NATURALE PROTEJATE ROSCI0347 

PAJIŞTEA FEGERNIC

2.3.1. CADRUL GEOGRAFIC PRIVIND ROSCI0347 PAJIŞTEA FEGERNIC

Localizare (inclusiv vecinătăţi)

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. 2.3-1).

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.
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2.3.4 ELEMENTELE DE INTERES CONSERVATIV ÎN BAZA CĂRORA A 

FOST DECLARAT SITUL DE IMPORTANŢĂ COMUNITARĂ ROSCI0347 

PAJIŞTEA FEGERNIC

Situl prezintă importanţă pentru habitatele 
de Pajişti panonice stepice pe loess (deţin 
cea mai mare acoperire la nivel de utilizare 
a terenului) şi Tufărişurile subcontinentale 
peri-panonice. De asemenea, situl 
adăposteşte specii importante de plante 
care intră în compoziţia fitocenotică 
a habitatelor, precum Peucedanum 
carvifolia, Rosa gallica, Campanula 
glomerata, Teucrium chamaedrys, Acer 
tataricum şi Asperula cynanchica.

Habitate în baza cărora a fost declarată 
aria naturală protejată
Habitatul de interes comunitar pentru care 
a fost declarat situl Natura 2000 ROSCI0347 
Pajiştea Fegernic, respectiv habitatul 
prioritar 40A0* Tufişuri subcontinentale 
peri-panonice, ocupă aproximativ 1% din 
suprafaţa ariei protejate (Tabelul nr. 2.3-1). 

Conform celor menţionate anterior, în 
fişa sitului este amintit şi habitatul 6240* 
Pajişti stepice sub-panonice pe loess, pe 
care îl vom descrie în cele ce urmează. 

 

 

Specii de floră şi faună pentru care a fost 
declarată aria naturală protejată
Situl Natura 2000 ROSCI0347 Pajiştea 
Fegernic a fost declarat iniţial în baza 
habitatului prioritar 40A0* Tufişuri 
subcontinentale peri-panonice, iar în 2016, 
o dată cu revizuirea Formularului Standard 
a fost introdusă şi specia de mamifer 
Spermophilus citellus.

Alte specii de floră şi faună relevante 
pentru aria naturală protejată
În Tabelul nr. 2.3-3 se regăsesc 5 specii de 
plante menţionate în Formularul Standard 

pe lângă speciile pentru care a fost 
desemnat situl Natura 2000 ROSCI0267 
Valea Roşie.

Nr. crt. Denumire Suprafaţa habitatului raportat la aria 
protejată (procent)

Starea de conservare în aria 
proiectului

1
40A0* Tufişuri 

subcontinentale 
peri-panonice

Nemenţionată B

Tabelul nr. 2.3-1 Habitatele de interes comunitar în baza cărora a fost declarat Situl Natura 2000 ROSCI0347 Pajiştea Fegernic 
(date menţionate în Formularul Standard Natura 2000 al sitului)

Abrevieri folosite în tabel: B – Bună

Nr. crt. Denumire Mărimea populaţiei Starea de conservare

1 Spermophilus citellus P C

Tabelul nr. 2.3-2 Specia de interes comunitar în baza căreia a fost declarat Situl Natura 2000 ROSCI0347 Pajiştea Fegernic (date 
menţionate în Formularul Standard Natura 2000 al sitului)

Abrevieri folosite în tabel: P – Permanentă, C – Medie sau redusă (valoare semnificativă)
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Nr. crt. Denumire Mărimea populaţiei Starea de conservare

1 Acer tataricum Nemenţionată Nemenţionată

2 Campanula glomerata Nemenţionată Nemenţionată

3 Peucedanum carvifolia Nemenţionată Nemenţionată

4 Rosa gallica Nemenţionată Nemenţionată

5 Teucrium chamaedrys Nemenţionată Nemenţionată

Tabelul nr. 2.3-3  Alte specii menţionate în Formularul Standard pentru Situl Natura 2000 ROSCI0347 Pajiştea Fegernic
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Specii de floră şi faună pentru care a fost 
declarată aria naturală protejată

Speciile de interes comunitar în baza 
cărora a fost declarat situl Natura 2000 
ROSCI0267 Valea Roşie sunt reprezentate 

de 3 specii de amfibieni: Triturus cristatus, 
Bombina variegata, Bombina bombina ( 
Tabelul nr. 2.4-2).

Alte specii menţionate în Formularul 
Standard al Sitului
  
În Tabelul nr. 2.4-3 se regăsesc 18 specii (4 
specii de amfibieni şi reptile şi 14 specii de 

plante) menţionate în Formularul Standard 
pe lângă cele pentru care a fost desemnat 
situl Natura 2000 ROSCI0267 Valea Roşie.

Nr. crt. Denumire Mărimea populaţiei Starea de conservare

1 Triturus cristatus P B

2 Bombina variegata P B

3 Bombina bombina P B

Tabelul nr. 2.4-2 Speciile de interes comunitar în baza cărora a fost declarat situl Natura 2000 ROSCI0267 Valea Roşie (date 
menţionate în Formularul Standard Natura 2000 al sitului)

Abrevieri folosite în tabel: P – Permanentă, B – Bună

Nr. crt. Denumire Mărimea populaţiei Starea de conservare

1 Bufo bufo C Nemenţionată

2 Natrix natrix P Nemenţionată

3 Rana dalmatina P Nemenţionată

4 Rana ridibunda C Nemenţionată

5 Alopecurus pratensis ssp. laguriformis R Nemenţionată

6 Aster sedifolius ssp. canus R Nemenţionată

7 Chamaecytisus rochelii R Nemenţionată

8 Cimicifuga europaea R Nemenţionată

9 Corydalis solida ssp. slivenensis R Nemenţionată

10 Dianthus guttatus R Nemenţionată

11 Dianthus trifasciculatus ssp. deserti R Nemenţionată

12 Leontodon croceus ssp. rilaensis R Nemenţionată

13 Orchis morio R Nemenţionată

14 Potentilla norvegica R Nemenţionată

15 Rhinanthus borbasii R Nemenţionată

16 Rumex thyrsiflorus ssp. thryrsiflorus R Nemenţionată

17 Salvia amplexicaulis R Nemenţionată

18 Vicia sparsiflora R Nemenţionată

Tabelul nr. 2.4-2 Speciile de interes comunitar în baza cărora a fost declarat situl Natura 2000 ROSCI0267 Valea Roşie (date 
menţionate în Formularul Standard Natura 2000 al sitului)

Abrevieri folosite în tabel: C – Concentraţie, P – Permanentă, R – Reproductivă
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Descrierea detaliată a ariilor 
naturale protejate şi 
ecosistemelor existente
ROSCI0098 Lacul Peţea 
şi Rezervaţia 2177 Pârâul 
Peţea
2.5. PREZENTAREA ARIEI NATURALE PROTEJATE ROSCI0098   

LACUL PEŢEA

2.5.1 CADRUL GEOGRAFIC PRIVIND ROSCI0098 LACUL PEŢEA 

ŞI REZERVAŢIA 2177 PÂRÂUL PEŢEA

Localizarea. Situl Natura 2000 ROSCI0098 Lacul Peţea  este localizat în Regiunea 
de Dezvoltare Nord-Vest, pe teritoriul judeţului Bihor, în partea de sud sud-est 
a municipiului Oradea (Figura nr. 2.5-1) şi se suprapune parţial cu Rezervaţia 
Naturală Pârâul Peţea.

Rezervaţia Naturală Pârâul Peţea se află la aproximativ 9 km SE de Oradea, în 
apropierea satului Rontău, comuna Sînmartin, în valea Pârâului Peţea, fiind o 
rezervaţie de tip botanic.

Localităţile din vecinătatea sitului Natura 2000 ROSCI0098 Pârâul Peţea sunt:
 ›   în partea de nord, nord-vest al municipiului Oradea;

 ›   în partea de est, satul Rontău;

 ›   în partea de sud-est, localitatea Haieu, Băile 1 Mai;

 ›   în partea de vest, comuna Sânmartin şi Băile Felix.
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2.5.5. UTILIZAREA TERENURILOR ŞI TIPURILE DE ECOSISTEME DIN 

CADRUL ROSCI0098 LACUL PEŢEA

În Tabelul nr. 2.5-1 sunt prezentate 
rezultatele analizei GIS privind categoriile 
de utilizare a terenurilor şi tipurile de 

ecosisteme corespondente din cadrul 
ROSCI0098 Lacul Peţea.

Din punct de vedere al utilizării terenurilor, 
situl Natura 2000 ROSCI0098 Lacul Peţea 
este caracterizat în cea mai mare parte 
de zone arabile neirigate (aproximativ 
29,32% din suprafaţa totală a ariei naturale 
protejate) (Figura nr. 2.5-10).

Din punct de vedere al ecosistemelor se 
poate observa că pe teritoriul sitului Natura 
2000 ROSCI0098 Lacul Peţea se întâlnesc 3 

tipuri de ecosisteme: teren agricol, pădure, 
şi păşune (Figura nr. 2.5-11).

Cea mai mare pondere a ecosistemelor de 
pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0098 
Lacul Peţea o au terenurile agricole. 
Ecosistemele de pădure şi pășune sunt 
situate în partea sudică într-un procent 
foarte mic. 

Tabelul nr. 2.5-1 Suprafeţe şi ponderi ale categoriilor de utilizare a terenurilor (conform Corine Land Cover 2012) şi tipurilor de 
ecosisteme corespondente din cadrul ROSCI0098 Lacul Peţea

CLC nivel 1 CLC nivel 2 CLC nivel 3
Tipuri de 

ecosistem 
nivel 2

Suprafaţă 
(ha)

Pondere 
(%)

Păduri şi 
suprafeţe 

semi-naturale
Păduri Păduri de foioase Pădure 0,46 1,99

Suprafeţe 
agricole

Păşuni Păşuni Păşune 0,06 0,26

Teren arabil Zone arabile neirigate
Terenuri 
agricole

6,77 29,32

Suprafeţe 
agricole 

heterogene

Zone ocupate în mare parte de 
agricultură cu suprafeţe semnificative de 

vegetaţie naturală
14,94 64,69

Suprafeţe 
artificiale Ţesut urban Localităţi - Spaţii construite discontinue Urban 0,86 3,74

TOTAL 23,10 100,00







632.6.1 CADRUL GEOGRAFIC PRIVIND ROSCI0008 BETFIA ŞI REZERVAŢIA 

2.187 LOCUL FOSILIFER DE PE DEALUL ŞOMLEULUI

2.6. PREZENTAREA ARIEI NATURALE PROTEJATE ROSCI0008 BETFIA

Descrierea detaliată a ariilor 
naturale protejate şi 
ecosistemelor existente
ROSCI0008 Betfia şi 
Rezervaţia 2.187 Locul 
fosilifer de pe Dealul 
Şomleului

Localizarea. Situl Natura 2000 ROSCI0008 Betfia este localizat în nord-vestul 
Dealurilor Şomleu,  în partea terminală a Dealurilor Crişanei – Dealurile Pădurii 
Craiului, din cadrul Dealurilor de Vest (Figura nr. 2.6-1) şi Rezervaţia Naturală Locul 
fosilifer de pe Dealul Şomleului este localizată în partea nord-estică a satului 
Betfia.

Situl Natura 2000 ROSCI0008 Betfia şi Rezervaţia Naturală Locul fosilifer de pe 
Dealul Şomleului se află la aproximativ 9 km SE de Oradea, în apropierea satului 
Betfia, comuna Sânmartin, judeţul Bihor. 

Situl Natura 2000 ROSCI0008 Betfia, Sit de Importanţă Comunitară include în 
întregime suprafaţa Rezervaţiei Naturale Locul fosilifer de pe Dealul Şomleului.
 
Localităţile din vecinătatea sitului Natura 2000 ROSCI0008 Betfia sunt:
 › în partea de nord şi de nord-vest, comuna Sânmartin, municipiul Oradea şi 

localitatea Cheriu;

 › în partea de est, localităţile Felcheriu şi Sântelec;

 › în partea de nord, comuna Hidişelu de Sus;

 › în partea de vest, satele Cordău şi Betfia şi Haieu.
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2.6.4 UTILIZAREA TERENURILOR ŞI TIPURILE DE ECOSISTEME DIN 

CADRUL ROSCI0008 BETFIA

În Tabelul nr. 2.6-1 sunt prezentate 
rezultatele analizei GIS privind categoriile 
de utilizare a terenurilor şi tipurile de 

ecosisteme corespondente din cadrul 
ROSCI0008 Betfia.

Din punct de vedere al utilizării terenurilor, 
situl Natura 2000 ROSCI0008 Betfia este 
caracterizat în cea mai mare parte de 
păduri de foioase (aproximativ 88,14% din 
suprafaţa totală a ariei naturale protejate) 
(Figura nr. 2.6-10).

Din punct de vedere al ecosistemelor se 
poate observa că pe teritoriul sitului Natura 
2000 ROSCI0008 Betfia  se întâlnesc 3 

tipuri de ecosisteme: pădure, păşune şi 
teren agricol (Figura nr. 2.6-11).
Cea mai mare pondere a ecosistemelor 
de pe teritoriul sitului Natura 2000 
ROSCI0008Betfia o au pădurile. Ecosistemul 
de păşune este situat în partea central-
vestică. Suprafeţele ocupate de terenurile 
agricole se regăsesc în extremitatea 
vestică într-un procent foarte mic.

Tabelul nr. 2.6-1Suprafeţe şi ponderi ale categoriilor de utilizare a terenurilor (conform Corine Land Cover 2012) şi tipurilor de 
ecosisteme corespondente din cadrul ROSCI0008 Betfia

CLC nivel 1 CLC nivel 2 CLC nivel 3
Tipuri de 

ecosistem 
nivel 2

Suprafaţă 
(ha)

Pondere 
(%)

Păduri şi 
suprafeţe 

semi-naturale

Păduri Păduri de foioase

Pădure

1550,52 88,14

Tufărişuri şi 
asociaţii de 
vegetaţie 
erbacee

Zone de tranziţie dintre pădure şi arbuşti 23,09 1,31

Suprafeţe 
agricole

Păşuni Păşuni Păşune 112,34 6,39

Teren arabil Zone arabile neirigate

Terenuri 
agricole

50,90 2,89

Suprafeţe 
agricole 

heterogene
Tipare complexe de cultivare 1,55 0,09

Zone ocupate în mare parte de 
agricultură cu suprafeţe semnificative de 

vegetaţie naturală
20,49 1,16

Suprafeţe 
artificiale Ţesut urban Localităţi - Spaţii construite discontinue Urban 0,23 0,01

TOTAL 23,10 100,00
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Specia
Situaţia actuală a speciilor

Tipul populaţiei speciei şi statutul 
de prezenţă

Mărimea populaţiei speciei în aria 
protejată

Suprafaţa habitatului 
speciei în aria protejată

Triturus cristatus rezidentă, larg răspândită, 
nativă, rară 10-50 indivizi 1 - 2 ha

Bombina variegata rezidentă, larg răspândită, 
nativă, comună 500-1000 indivizi 100 - 200 ha

Bufo bufo rezidentă, izolată, nativă, relativ 
comună 50-100 indivizi 500 – 1000 ha

Rana dalmatina rezidentă, larg răspândită, 
nativă, comună 100-500 indivizi 500 – 1000 ha

Pelophylax 
ridibundus

rezidentă, larg răspândită, 
nativă, comună 500-1000 indivizi 10 – 50 ha

Rana temporaria rezidentă, larg răspândită, 
nativă, comună 100-500 indivizi 500 – 1000 ha

Triturus vulgaris
rezidentă, necunoscută, nativă, 
prezență certă în SCI, incertă în 

rezervație
50-100 indivizi 0,1 – 0,5 ha

Salamandra 
salamandra rezidentă, larg răspândită, 

nativă, comună 50-100 indivizi 500 – 1000 ha

Lacerta viridis rezidentă, larg răspândită, 
nativă, comună 50-100 indivizi 50 – 100 ha

Tabelul 2.7-2 Situaţia actuală a speciilor de amfibieni şi reptile interes comunitar şi naţional din sit (date din raportul final cu 
privire la herpetofauna din cadrul Rezervaţiei 2188 Calcarele Tortoniene de la Tăşad)

Specia
Situaţia actuală a speciilor

Efective conform inventarierilor Rezident / Pasaj / Iernat Starea de conservare în 
Formularul Standard

Rhinolophus 
hipposideros 15-25 indivizi Rezident, Iernat Nemenţionat

Rhinolophus
ferrumequinum 5-15 indivizi Rezident, Iernat B

Rhinolophus euryale 450-500 indivizi Rezident, Pasaj, Iernat C

Myotis blythii 5-10 indivizi Pasaj, Iernat B

Miniopterus
schreibersii

2-5 indivizi vara
50-100 indivizi

toamna
Rezident, Pasaj, Iernat B

Myotis myotis 1-5 indivizi Rezident, Pasaj, Iernat C

Tabelul 2.7-3 Situaţia actuală a speciilor de lilieci din ROSCI0240 Tăşad (date din raportul final cu privire la speciile de lilieci din 
cadrul ROSCI0240 Tăşad)

Abrevieri folosite în tabel: B – Bună, C – Medie sau redusă
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Descrierea detaliată a ariilor 
naturale protejate şi 
ecosistemelor existente
ROSCI0291 Coridorul Munţii 
Bihorului-Codru Moma
2.8 PREZENTAREA ARIEI NATURALE PROTEJATE ROSCI0291 

CORIDORUL MUNŢII BIHORULUI-CODRU MOMA 

2.8.1 CADRUL GEOGRAFIC PRIVIND ROSCI0291 CORIDORUL MUNŢII 

BIHORULUI – CODRU MOMA

Localizare (inclusiv vecinătăţi)
Situl Natura 2000 ROSCI0291 Coridorul 
Munţii Bihor-Codru Moma se 
desfăşoară pe teritoriul a două regiuni 
de dezvoltare, Regiunea de Vest şi 
de Nord-Vest,  respectiv pe teritoriul 
a două judeţe, Bihor şi Arad, fiind 
localizat la aproximativ 75 km sud-est 
de municipiul Oradea şi 82 km est de 
municipiul Arad (Figura nr. 2.8-1).

 › Localităţile care delimitează situl 
Natura 2000 ROSCI0291 Coridorul 
Munţii Bihor – Codru Moma sunt:

 › În partea de nord localităţile Criş-
tioru de Jos şi de Sus, Călugări, Izbuc, 
din comuna Cărpinet, şi localităţile 

Câmp-Moţi, Coleşti din comuna Vaşcău, 
judeţul Bihor;

 › În partea de est localităţile Groşi, 
Brusturi şi Lazuri din comuna Vârfurile, 
judeţul Arad;

 › În partea de sud localităţile Vidra, 
Măgulicea, Poiana din comuna Vârfu-
rile, judeţul Arad;

 › În partea de sud-vest localitatea Dul-
cele din comuna Gurahonţ, judeţul Arad 
şi localitatea Rănuşa, comuna Dieci, 
judeţul Arad.

Situl este mărginit în partea de est de 
DN76 şi în extremitatea nord-vestică 
de DJ 792B.
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Metoda utilizată este cea a analizei cost 
- beneficiu la nivelul fiecăruia dintre cele 
8 situri Natura 2000, prin compararea a 
două scenarii, scenariul în care „nu se face 
nimic” (activitățile economice se derulează 
ca în prezent, fără nici un fel de contribuție 
a serviciilor ecosistemice) și scenariul în 
care se ține cont în derularea activităților 
economice de contribuția serviciilor 
ecosistemice. Studiul depășește principiile 
consacrate ale analizei cost - beneficiu 
demonstrând alăturat indicatorilor 
financiari ai acesteia, contribuția serviciilor 
ecosistemice asupra ocupării forței de 
muncă și reducerii sărăciei prin creșterea 
veniturilor individuale, ocuparea forței 
de muncă, creșterea de productivitate, 
siguranța alimentară, creșterea veniturilor 
din impozite și taxe şi impacturile pozitive 
asupra veniturilor mici şi populațiilor 
marginalizate.  Ca atare, studiul nu se 
rezumă doar la identificarea valorii 
actualizate nete a sumei activităților 
economice studiate la nivelul fiecăruia 
dintre siturile analizate, arătând totodată 
și influenta serviciilor ecosistemice asupra 
socialului.

Activitățile economice studiate în siturile 
analizate sunt: turismul și agrementul, 
silvicultura, vânătoarea, agricultura, 
meșteșugurile tradiționale și resursele de 
apă. Valoarea actualizată netă a sumei 
activităților ecomomice analizate se 
calculează ca diferență între scenariul 
în care, la nivelul sitului, se desfașoară 
activitățile economice ca atare, derulate 
în prezent și scenariul în care se face o 
administrare sustenabilă a ecosistemului 
de la nivelul sitului.

Analiza include o evaluare a modului în 
care serviciile ecosistemice oferite de cele 
8 situri Natura 2000 protejate, contribuie la 
crearea beneficiilor în turism şi agrement, 
la producția primară din lemn asociată 

cu administrarea activă a pădurilor, la 
valorile produselor forestiere nelemnoase 
şi la acțiunile de vânătoare desfăşurate 
în cadrul şi în jurul, la sechestrarea 
carbonului, la aprovizionarea cu hrană 
(lapte) prin intermediul păşunilor din ariile 
protejate şi la aprovizionarea cu apă a 
industriei apei îmbuteliate şi a aşezărilor 
urbane, în cazul sectorului resurselor 
de apă. Analiza atenuării dezastrelor, se 
concentrează asupra costurilor daunelor 
evitate datorită serviciilor de control a 
eroziunii şi de reglare a apei provenite din 
ariile protejate. 

Intervalul de analiză este previzionat 
pentru 25 de ani.

Cadrul conceptual care a stat la baza 
metodologiei adoptate în cadrul studiului 
şi modul în care aceasta a fost aplicată.
Cadrul conceptual îşi are bazele în 
Abordarea Serviciilor Ecosistemice. 
Ecosistemul s-a suprapus peste arealul 
ocupat de situl analizat, fiind considerat ca 
o unitate naturală alcătuită din viețuitoare 
şi mediul înconjurător al acestora. Serviciile 
ecosistemice (SE) se referă la un flux de 
resurse sau servicii din mediul înconjurător 
de care oamenii beneficiază în mod direct 
sau indirect. Evaluarea Ecosistemelor 
Mileniului (MA 2005) prezintă un cadru 
care ajută la identificarea SE, clasificându-
le în următoarele patru categorii:
 › Servicii de aprovizionare, care se 

referă la bunurile corporale furnizate de 
ecosisteme;

 › Servicii de reglare, care se referă la 
procesele naturale ale unui ecosistem, cum 
ar fi sechestrarea carbonului şi reglarea 
apelor, care contribuie la bunăstarea 
socială;

 › Servicii culturale, care se referă la 
beneficiile nemateriale obținute de la 
ecosisteme (de exemplu, prin turism şi 

3.1. METODOLOGIA DE LUCRU
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învățământ);

 › Servicii adiacente necesare pentru 
realizarea celorlalte servicii ecosistemice 
(de exemplu, formarea solului sau 
reciclarea substanțelor nutritive). Aceste 
servicii sunt diferite de celelalte servicii, 
prin faptul că efectele asupra oamenilor, 
sunt fie indirecte (prin servicii de 
aprovizionare, de reglare sau culturale), fie 
au loc după foarte mult timp.

Abordarea Serviciilor Ecosistemice 
recunoaşte în mod explicit faptul că 
ecosistemele  şi diversitatea biologică din 
cadrul acestora contribuie la bunăstarea 
individuală şi socială. Evaluarea economică 
s-a concentrat asupra „beneficiilor 
finale” obținute de către comunitatea 
din vecinătatea sitului, din serviciile 
furnizate de ecosistemul suprapus peste 
arealul sitului învecinat comunității. 
Evaluarea nu s-a bazat pe  serviciile şi 
funcțiile care contribuie la aceste beneficii 
pentru evitarea dublei contabilizări. Deşi 
sunt fundamentale pentru realizarea 
beneficiilor finale, beneficiile generate de 
serviciile adiacente nu sunt monetizate 
independent, întrucât acestea sunt 
beneficii intermediare care contribuie la 
obținerea unei serii de beneficii finale. 
Valoarea beneficiilor intermediare este 
captată în monetizarea rezultatelor finale 
asociate serviciilor pe care le susțin. Nici 
sănătatea nu este introdusă explicit în 
listă ca serviciu ecosistemic, deoarece 
se consideră că beneficiile din domeniul 
sănătății sunt asigurate de o serie de 
servicii, cum ar fi protecția împotriva 
inundațiilor şi mediul curat pentru 
recreere. Costul sănătății, asociat unui 
declin al acestor servicii, se poate utiliza 
pentru monetizarea beneficiilor furnizate 
de un ecosistem. Biodiversitatea este, de 
asemenea, considerată interdisciplinară, 
deoarece beneficiile sale se pot asocia cu 
o serie de alte servicii. 

Evaluarea Ecosistemelor Mileniului (MA, 
2005) subliniază faptul că Ariile Protejate 
oferă servicii ecosistemice esențiale care 

susțin prosperitatea şi supraviețuirea 
populației, cum ar fi apa curată, 
reducerea riscului inundațiilor şi furtunilor, 
sechestrarea carbonului. Conceptual, 
ecosistemele viabile, cu grad înalt de 
biodiversitate, generează în timp cantități 
mai mari de produse, de calitate superioară 
şi fluxuri de servicii ecosistemice mai 
stabile. 

Obiectivul metodei este acela de a identifica 
dovezi ale beneficiilor economice, atât 
directe, cât şi indirecte, generate de 
ecosistemele ariilor protejate care fac 
obiectul analizei. Analiza priveşte aceste 
beneficii din perspectiva posibilului declin 
al productivității cauzate de degradarea 
ecosistemelor, datorate neluării de 
măsuri sau nerealizării de modificări 
(scenariul ”a nu face nimic”) şi compararea 
acestui declin cu productivitatea din 
scenariul „administrarea sustenabilă 
a ecosistemului”. Cele două scenarii 
sunt scenarii generice, utilizate ca bază 
pentru evaluarea valorilor economice ale 
serviciilor ecosistemice (SE).

Aceste două scenarii de administrare sunt 
descrise în continuare, conform Flores în 
Bovarnick et al, 2010.

În scenariul „a nu face nimic” (numit 
„scenariul BAU”), ariile protejate analizate 
sunt subfinanțate, duc lipsă de capacitate 
de administrare şi se confruntă cu 
pericole majore. De asemenea, acestea 
nu prezintă o probabilitate ridicată de 
a asigura protecția biodiversității şi a 
funcțiilor ecosistemice. În scenariul „a 
nu face nimic”, funcțiile de planificare şi 
administrare sunt, de obicei, susținute din 
resurse umane, financiare, instituționale şi 
informaționale limitate (Lockwood et al. 
2006). Adesea obiectivele de conservare a 
ariilor protejate sunt mult prea puțin legate 
de programele şi costurile de conservare, 
iar bugetele existente nu sunt legate de 
prioritățile programatice. Toate acestea 
fac dificile evaluarea eficacității, estimarea 
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nevoilor realiste şi identificarea lipsurilor 
financiare. 

În scenariul „administrare sustenabilă 
a ecosistemului”, (numit „scenariul 
SEM”),  obiectivele de conservare a ariilor 
protejate sunt legate de programele 
de conservare a ecosistemelor şi sunt 
puse în legătură realistă cu finanțarea. În 
consecință, ecosistemele au o sănătate 
mai bună, iar beneficiile lor, în ceea ce 
priveşte productivitatea şi echitatea, 
se extind. În concluzie, în condițiile de 
administrare sustenabilă a ecosistemului  
beneficiile depăşesc costurile.

Scenariul „administrare sustenabilă a 
ecosistemului” se concentrează asupra 
câştigurilor pe termen lung (25 de 
ani), în timp ce costurile impacturilor 
sunt internalizate. Se evită degradarea 
serviciilor ecosistemice, generându-se 
astfel potențial pentru fluxuri pe termen 
lung de bunuri şi servicii ecosistemice.

Doar o administrare sustenabilă a  
ecosistemului asigură realizarea de 
profituri pe termen lung.  

În prezentul studiu nu s-au previzionat 
beneficiile economice generate de sursele 
geotermale ca și economie în utilizarea 
de combustibili fosili. Studiile întreprinse 
până în prezent au relevat, pe baza 
simulării numerice a comportării viitoare 
a acviferului (în exploatare cu reinjecţie), 
coroborată cu evidenţierea posibilităţilor 
reale de utilizare a energiei termice extrasă 

din apa geotermală, faptul că resursele 
şi rezervele exploatabile de căldură ale 
acviferului triasic asigurară în următorii 
de 20 de ani un debit anual de 240 l/s, în 
exploatare cu reinjecţie (Antics,1997). Din 
cauza posibilitaților  slabe de control a 
monitorizării procesului de reinjecție, însăși  
Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale 
a limitate capacitatea sondele existente 
în exploatare care au un debit potenţial 
artezian de 180 l/s la un debit mediu anual 
de 90 l/s, pentru a permite extragerea 
debitului necesar staţiunilor balneare 
Băile Felix şi Băile 1 Mai fără a cauza o 
scădere severă a presiunii zăcământului.  
Zăcământul geotermal Băile Felix - 1 Mai, 
incluzând şi ariile protejate Situl Natura 
2000 ROSCI0098 Lacul Peţa și Situl Natura 
2000 ROSCI0008 Betfia, este cantonat 
la adâncimi cuprinse între 45 şi 175 m ce 
asigură peste 90% din volumul extras, 
respectiv între 200 şi 500 m, în zone cu 
configuraţie mai fină. Creşterea debitului 
extras (atât  în  Băile  Felix,  cât  şi  în  
Oradea)  peste capacitatea de realimentare 
naturală, coroborată cu neurmărirea 
efectului asupra zăcământului, a condus la 
reducerea debitelor arteziene potenţiale 
la principalele sonde, încetarea debitării 
arteziene a două sonde şi a izvoarelor 
din amonte de Ochiul Mare, precum şi la 
reducerea drastică a debitului izvorului 
sub-lacustru Ochiul Mare, ajungându-
se chiar la îngheţarea suprafeţei lacului, 
cu efecte dezastruoase asupra relicvei 
terţiare Nymphaea Lotus, varietatea 
Thermalis, în prezent pe cale de dispariţie. 
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3.2.CONTRIBUȚIA ARIILOR NATURALE PROTEJATE ASUPRA 

DIFERITELOR SECTOARE ECONOMICE

Serviciile ecosistemice din cele 8 arii protejate şi legăturile acestora cu sectoarele 
economice 

Tip de SE Serviciu Beneficiu/rezultat Sectoare susținute de serviciile 
ecosistemice

Servicii de 
aprovizionare

Hrană Lapte, carne, vânat, fructe de pădure, 
ciuperci Gospodării, turism, agricultură

Lemn Lemn pentru industrializare, lemn 
de foc Gospodării, industrie 

Apă
Alimentare cu apă în sistem public, 

apă imbuteliată, apă pentru uz 
industrial şi agricol 

Agricultură, industrie, turism

Plante medicinale Medicamente naturale Gospodării, industria farmaceutică

Resurse ornamentale Resurse ornamentale Industrie

Servicii de 
reglare

Reglarea GES Sechestrarea carbonului Toate sectoarele

Stabilizarea 
microclimatului Calitatea aerului Toate sectoarele

Reglarea apei (stocare şi 
retenție)

Protecție împotriva inundațiilor şi 
furtunilor Toate sectoarele

Procesarea apei Detoxifierea apei şi a sedimentelor/
deşeurilor

Turism, industrie, gospodării, 
agricultură

Retenția substanțelor 
nutritive Creşterea calității apei Agricultură, turism

Servicii 
culturale

Patrimoniu spiritual, 
religios şi cultural

Utilizarea mediului în publicitate si 
promovare Turism, gospodării

Învățământ Înțelegerea de către elevi a 
proceselor biologice Gospodării

Recreere şi ecoturism Observație ornitologică, drumeții Turism

Peisagistică şi agrement Tarife ridicate Turism, gospodării

Neutilizarea biodiversității Motivații altruiste Toate sectoarele

Beneficiile/rezultatele sunt analizate în 
prezentul studiu prin prisma nivelelor 
acestora în cele doua scenarii: (scenariul 
”a nu face nimic”)  comparat cu scenariul 

„administrare sustenabilă a ecosistemului”, 
valoarea economică a siturilor fiind 
rezultatul incrementării beneficiilor celor 
două scenarii de administrare.
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sunt derulate nestructurat, la o scară 
redusă, fără a valorifica oportunitățile 
turistice și recreative consacrate ale unei 
arii protejate. Scenariul cu “administrare 
sustenabilă a ecosistemului” va pleca de 
la premiza că economia locală va pierde pe 
termen lung sume importante de bani în 
măsura în care se va acorda pe mai departe 
o prioritate scazută managementului 
sustenabil al ariei protejate. 

Multitudinea de oportunități turistice şi 
recreative neexploatate în interiorul ariilor 
protejate și în arealele imediat învecinate 
ale acestora, pot deveni printr-o activitate 
susținută de management sustenabil 
cele mai importante surse de venituri 
ale populației din siturile Natura 2000 
analizate. Cele mai semnificative studii 
indică că turiştii şi vizitatorii ariilor 
naturale sunt dispuşi să plătească sume  
suplimentare față de tarifele percepute în 
prezent.  Aceste surse suplimentare nu se 
pot însă canaliza către beneficiarii locali 
fără investiții suplimentare în infrastructuri 
ecoturistice și fără implementarea de 
măsuri suplimentare de management 
sustenabil al ariei protejate. 

Toate cele 8 situri prezintă o capacitate de 
dezvoltare importantă a ecoturismului. În 
acest sens, am analizat cele opt situri prin 
următoarele prisme:
 ›  a. Valoarea activităților turistice şi 

recreative derulate în prezent în scenariul 
„a nu se face nimic”

 ›  b. Oportunități turistice şi de agrement 
neexplorate (Ecoturismul la nivel global 
creşte cu 20-34% în fiecare an, tendință 
evidentă şi în România, conform Asociației 
de Ecoturism din România (AER). Turiştii 
care vizitează România apreciază din ce 
în ce mai mult locurile în care resursele 
naturale sunt protejate.

 › Ieșirile de numerar (utilizarea de fonduri) 
pentru:

 ›  c. Investiții în punctele de informare 
ecoturistică;

 ›  d.  Investiții în  infrastructură  ecoturistică;

 ›  e. Cheltuieli de  personal pentru 
monitorizarea şi gestionarea fluxurilor 
turistice;

 › Intrările de numerar generate de locurile 
de muncă echivalente cu normă întreagă 
generate de ecoturism: 

 ›  f.  Veniturile din impozite  și contribuții la 
buget generate de locurile de muncă;

 ›  g. Veniturile salariale generate de 
locurile de muncă, cu rolul lor în creșterea 
stabilității populației în zonele rurale 
în cauză, eradicarea sărăciei, creșterea 
conștiintei de sine;

 › Intrările de numerar generate de 
activitățile ecoturistice canalizate către 
bugetele locale și bugetul național  din:

 ›  h. impozitarea și taxarea activității 
turistice 

 › Alăturat intrărilor din fluxurile directe de 
numerar se va analiza și: 

 ›  i. Efectul multiplicator al turismului 
asupra restului activităților din situl 
Natura 2000, ținând cont că 80-90% din 
cheltuielile din ecoturism rămân în zonele 
în care se derulează programul turistic, 
aducând beneficii multor aşezări rurale, 
conform Asociației de Ecoturism din 
România (AER);

 ›  j. Estimarea disponibilității turiștilor de 
a face plăți suplimentare pentru o ședere 
într-o arie protejată - Surplus mediu al 
consumatorului per vizitator de 50,7 euro 
(preluat din Dumitras 2008, Dumitras et al 
2011);

Veniturile din turism generate de 
scenariul cu “administrare sustenabilă 
a ecosistemului” se vor putea utilza 
pentru: dezvoltarea infrastructurii 
turistice, gestionarea vizitatorilor, studii 
de conservare a biodiversității, susținerea 
costurilor de exploatare a verigilor 
ecoturistice  generate de către custozii 
ariilor protejate.
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Beneficiarii principali ai turismului din cele 
opt arii protejate sunt operatorii turistici 
privați. Aceasta ar impune instituirea 
unor mecanisme de plată pentru 
servicii ecosistemice prin care operatorii 
turistici ar trebui să canalizeze către 
administrațiile celor opt situri anumite 
taxe care să  permită crearea de fonduri 
pentru dezvoltarea infrastructurii turistice, 
gestionarea vizitatorilor, finanțarea 
studiilor de conservare a biodiversității, 
dar și acoperirea costurilor de exploatare a 
managementului siturilor studiate.

Principlalul sector economic care 
beneficiază de un management sustenabil 
al celor 8 situri Natura 2000, este sectorul 
turistic. Gestionarea durabilă a acestora, 
generează beneficii substantiale în 
scenariul de management SEM. Aceste 
beneficii sporite depind aproape în 
totalitate de asigurarea permanentă a 
unor ecosisteme sănătoase în cele 8 arii 
protejate. Doar desfășurarea activităților 
turistice într-un ecosistem sănătos 
determină disponibilitatea turiștilor de 
a face plăți suplimentare.  Rezultatele 
analizei BAU-SEM pentru turism arată că 
SEM poate acoperi foarte bine costurile de 
administrare şi management a fiecăruia 
dintre siturile Natura 2000 studiate. Aceste 
rezultate ar trebui să convingă factorii 
decidenți să elaboreze politici clare de 
stabilire a unor permise şi taxe de intrare 
în siturile Natura 2000 studiate.

Consumatorul de turism și agrement 
din zona siturilor analizate se bucură 
în scenariul SEM de o valoarea ridicată 
a surplusului consumatorului, estimată 
pentru turism şi pentru activități de 
agrement în cele 8 situri. Acest surplus al 
consumatorului demonstrează ca ar trebui 
instituit un mecanism de tipul taxelor 
de intrare în sit. Taxele de intrare se pot 
utiliza şi pentru a deține controlul asupra 
cererii cu privire la accesul în sit şi pentru 
a minimiza impactul asupra acestora. În 
prezent, taxele de intrare nu există sau cel 

mult sunt instituite informal. Prin urmare, 
ar trebui formalizate taxele și stabilite la un 
nivel acceptat de surplusul consumatorului. 
Concomitent sau anterior procesului de 
fixare a taxelor ar trebui investite fonduri 
pentru constituirea facilităților turistice și 
de agrement.

Strategia SEM conduce la creşterea 
numărului de locuri de muncă în sectorul 
turistic, dezvoltând din punct de vedere 
economic comunitățile rurale adiacente 
celor 8 situri. Beneficiile economice 
rezultate în scenariul SEM trebuie, 
însă, repartizate între toți actorii care 
contribuie direct sau indirect la crearea 
acestora, deci nu numai către sectorul 
privat și gospodăriile populației, ci și 
către administrațiile siturilor. Repartizarea 
beneficiilor şi valorilor între posibilii 
beneficiari este importantă, dar ea trebuie 
să asigure și stabilirea unei potențiale plăți 
pentru serviciile ecosistemice ale sitului. 
Cotele de repartizare ale acestor beneficii 
generate de către turism în scenariul 
SEM, ar trebui să fie determinate pe baza 
unor studii care să indice necesitatea 
stabilirii taxelor, dar și nivelul acestora. De 
asemenea, aceste studii ar trebui să indice 
modul de utilizare și administrare a acestor 
taxe, sistemul de colectare a acestora 
și mecanismele de plată pentru servicii 
ecosistemice în domeniul turismului. 
Contribuția serviciilor ecosistemice la 
productivitatea şi dezvoltarea sectoarului 
turismului se poate diminua şi chiar pierde 
în scenariul BAU şi poate creşte în scenariul 
SEM.

Statisticile europene și mondiale arată că 
există o relație directă între modaliatea de 
administrarea corectă a unei arii protejate 
și creșterile de PIB (produs intern brut). 
Administrarea corectă a ariei protejate 
determină dezvoltarea sectorului 
serviciilor complementare turismului în 
zonele rurale, creșterea numărului locurilor 
de muncă prin furnizarea unor oportunități 
de înființare a întreprinderilor mici de către 
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populațiile locale, venituri mai mari din 
impozite şi câştiguri mai mari din schimbul 
valutar, în special prin turism internațional. 
Şi alte sectoare pot beneficia de pe urma 
efectelor de multiplicare economică. De 
exemplu, în afară de taxele de intrare şi 
activitățile turistice în natură, turiştii care 
vizitează ariile protejate cheltuiesc bani şi 
pentru deplasare şi transport local, cazare, 
masă, mărfuri şi suveniruri din interiorul 
şi exteriorul sitului. În ceea ce priveşte 
alte sectoare, turismul crează un lanț de 
activități economice care îi influențează 
pozitiv nu numai pe cei care furnizează 
servicii direct turiştilor, ci şi pe furnizorii 
acestora din alte sectoare. Astfel se 
multiplică suma  cheltuită de către turişti. 
Pentru autoritatile locale cel mai important 
impact economic al celor 8 situri studiate 
este constituit din canalizarea către 
acestea a veniturilor  sub formă de taxe şi 
impozite, inclusiv de impozite pe venit de 
la persoanele angajate în sectorul turistic, 
de impozite pe proprietate, TVA, taxe de 
intrare şi redevențe din concesiuni.

Administrarea în scenariul SEM  a celor 
8 situri studiate va avea o influență 
importantă asupra reducerii sărăciei 
din mediul rural, aducând beneficii 
comunităților care trăiesc în interiorul sau 
în jurul siturilor. Implicarea comunităților 
învecinate siturilor şi a restului actorilor 
(administratia UAT-ului, administratia  
sitului Natura 2000, agentiile locale) 
reprezintă o caracteristică de bază a SEM. 
Forma de turism care s-a analizat în 
prezentul studiu este ecoturismului 
(turismul orientat spre natură). Doar 
în două dintre situri există și forma de 
turism sustenabil determinată de apele 
termale de la Baile Felix și Baile 1 Mai. 
Ecoturismul este acea formă de turism 
în care principala motivație a turistului 
este observarea şi aprecierea naturii şi a 
tradițiilor locale direct legate de natură. 
Ecoturismului va trebui să se desfășoare 
și să se dezvolte astfel încât să contribuie 
la protejarea şi conservarea naturii, să 

folosească resursele umane locale,  să aibă 
caracter educativ, respect pentru natură - 
conştientizarea turiştilor şi a comunităților 
locale - și să aibă un impact negativ minim 
asupra mediului natural şi socio-cultural.
Comunitățile suprapuse peste arealul 
siturilor analizate și din imediata vecinatate 
a acestora au conviețuit dintotdeauna 
cu natura, astfel că prezența umană şi 
peisajul natural au o legătură strânsă. În 
consecință, ecoturismul şi turismul rural 
sunt în strânsă legătură, fiind chiar dificil 
de separat. Ecoturismul este susținut prin 
protejarea şi dezvoltarea ariilor protejate, 
lucru care întreține calitatea şi cantitatea 
numeroaselor servicii ecosistemice care 
stau la baza activităților ecoturistice. 
Cele 8 situri Natura 2000 studiate 
prezintă un potențial natural remarcabil 
de a oferi peisaje naturale intacte, apă 
proaspătă şi aer curat şi habitate, floră 
şi faună cu diversitate biologică. Pe 
lângă aceste capacități naturale, siturile 
analizate prezintă şi un bogat potențial 
etnografic cu autenticitate şi originalitate 
remarcabile. Acest patrimoniu cultural 
şi spiritual este reprezentat de valori 
arhitecturale tradiționale, obiceiuri şi 
tradiții (cum ar fi, festivalurile şi sărbătorile 
tradiționale specifice fiecărei comunități). 
De asemenea, monumentele istorice, 
siturile arheologice si muzeele satești,  
sporesc potențialul ecoturistic. Toate 
aceste caracteristici naturale şi culturale 
contribuie la diversitatea de servicii 
ecosistemice importante oferite de cele 8 
situri studiate. Ecoturismul global creşte cu 
20-34% în fiecare an, tendință evidentă şi 
în România. Turiştii care vizitează România 
apreciază din ce în ce mai mult locurile 
în care resursele naturale sunt protejate. 
Dar acest potențial nu este exploatat 
suficient, ecoturismul confruntându-se 
cu numeroase probleme, printre care: 
cooperare insuficientă la nivel local, 
promovare minimă şi necorespunzătoare 
la nivel național şi internațional, ofertă 
ecoturistică limitată şi nediversificată, 
infrastructură deficitară şi lipsă de forță de 
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muncă specializată.

Administrarea ecoturismului din siturile 
analizate  în scenariul BAU – caracteristici 
generale.

Unități de cazare există în toate siturile 
analizate și în vecinătatea acestora, dar 
în număr insuficient, exceptând două 
dintre situri. S-a constatat că lipsesc restul 
infrastructurilor conexe ecoturismului sau 
sunt prezente în număr insuficient fiind 
administrate de persoane juridice private 
care nu sunt în colaborarea cu administrația 
siturilor.  Chiar şi atunci când siturile 
analizate dispun de planuri de management 
în vigoare, cu măsuri de dezvoltare 
a turismului incluse, acestea nu se 
implementează complet din cauza cadrului 
legal complicat şi birocratic.  Activitățile 
ecoturistice administrate necorespunzător 
pot duce la costuri legate de degradarea 
resurselor naturale. O administrare 
bazată pe câştiguri pe termen scurt şi 
supraexploatarea resurselor naturale şi 
culturale, afectează zonele sensibile şi 
pot declanşa numeroase probleme, cum 
ar fi: zgomot, poluare, suprasolicitarea 
resurselor peisagistice, înlocuirea 
tradițiilor. În aceste condiții, dezvoltarea 
ecoturismului este restricționată, ceea 
ce face imposibilă crearea deplină a 
beneficiilor sociale şi economice pe care 
le poate furniza un sector ecoturistic 
administrat corespunzător. Nu se vor 
crea locuri de muncă la nivel local, nu 
se va promova stimularea economiei 
locale prin dezvoltarea infrastructurii 
şi serviciilor, nu va avea loc stimularea 
economiei rurale prin încurajarea 
dezvoltării produselor tradiționale locale, 
nu se vor consolida relațiile interculturale 
şi nu va avea loc conceperea şi punerea 
în aplicare a unor mecanisme de 
autofinanțare ca instrumente de protecție 
şi conservare. Așa cum se desfășoară 
acum ecoturismul în interiorul siturilor 
studiate, acesta este preceput ca eficient 
temporar. Desfășurarea pe mai departe a 

ecoturismului în actualele condiții, pune în 
pericol serviciile ecosistemice şi afectează 
potențialul pentru un turism sustenabil al 
fiecăruia dintre siturile analizate.

În scenariul BAU (Business as Usual) se 
va continua subfinanțarea ariei protejate 
având loc o întrerupere a legăturii dintre 
interesul crescând față de ecoturism 
al consumatorilor potentiali şi calitatea 
experienței ecoturistice oferită de oricare 
dintre cele opt situri. În ciuda resurselor 
naturale şi culturale remarcabile ale celor 
opt situri protejate, lipsa informațiilor 
privind  biodiversitatea, care ar trebui puse 
la dispoziția turiștilor, conduce la scăderea 
interesului acestora. Aceeași lipsă de 
difuzare a informației cu privire la fondul 
sitului, conduce la afectarea biodiversitătii 
chiar de către turiști. Lipsa facilităților 
pentru vizitatori împiedică, de asemenea, 
coordonarea corectă şi ținerea evidenței 
fluxurilor de turişti. Accesul dificil, lipsa 
facilităților de vizitare, lipsa ghidurilor 
turistice, administrarea insuficientă, 
insuficienta diversificare a serviciilor 
turistice, scurtează durata vizitelor şi 
disponibilitatea de a plăți a turiștilor.  Lipsa 
de publicitate, lipsa instrumentelor de 
marketing fac dificilă punerea în evidență a 
siturilor studiate ca destinație ecoturistică. 
În scenariul BAU, lipsa implementării 
subvențiilor compensatorii puse la 
dispoziție de comunitatea europeană prin 
intermediul programelor naționale pentru 
proprietarii de terenuri îi determină pe 
aceștia, în lipsa de stimulente, să utilizeze 
în continuare unele dintre resursele 
naturale din interiorul siturilor analizate  
într-o manieră nesustenabilă. Acest lucru 
poate duce la degradarea ecosistemelor, 
ceea ce va afecta negativ cererea de 
servicii turistice. Este posibil ca această 
situație să se înrăutățească din cauza 
lipsei reglementărilor cu privire la AP. 
Gospodărirea necorespunzătoare a apelor 
poate afecta calitatea apei, iar dezvoltarea 
necontrolată a infrastructurii poate 
duce la pierderea stilurilor arhitectonice, 
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tradiționale, atât de căutate de turişti. Ca o 
consecință a scenariului BAU, ecoturismul 
nu se dezvoltă, iar numărul vizitatorilor şi 
disponibilitatea acestora de a plăti scad. 
Continuarea scenariului BAU în cele opt 
situri studiate duce la creşterea valorilor 
turistice pe termen scurt, urmată de o 
scădere treptată cauzată de degradarea 
şi pierderea biodiversității şi a serviciilor 
ecosistemice şi la scăderea numărului de 
vizitatori.

Administrarea ecoturismului din siturile 
analizate  în scenariul SEM – caracteristici 
generale.

Administrarea ecosistemului siturilor 
analizate prin gestionarea durabilă a 
acestora conduce la creșterea interesului 
față de ecoturism în ariile protejate studiate. 
Scenariul SEM este pus în corespondență 
cu măsurile care stimulează şi optimizează 
potențialul turistic al siturilor. Cu fonduri 
suficiente, administratorii siturilor 
analizate pot dezvolta şi pot aplica 
planurile de management aprobate. Aceste 
planuri prevăd evaluarea permanentă a 
biodiversității, dezvoltarea şi diversificarea 
facilităților de acces şi vizitare, 
implementarea unor măsuri de conservare 
speciale, utilizarea plăților compensatorii, 
controlarea corespunzătoare a dezvoltării 
industriale şi a utilizării resurselor naturale, 
educarea în spiritul naturii şi dezvoltarea 
strategiei şi administrării turistice. În 
aceste condiții, este justificat să se 
conteze pe creşterea numărului de turişti, 
perioade de vizită prelungită şi cheltuieli 
sporite ale acestora. Punerea în aplicare 
a planurilor de management, cu plăți 
compensatorii adecvate, creează bazele 
unei relații strânse cu membrii comunității, 
care vor beneficia de pe urma dezvoltării 
ecoturismului, din punct de vedere atât 
social, cât şi economic. SEM înseamnă şi 
o mai bună promovare a siturilor Natura 
2000. Aplicarea cu strictețe sporită a 
reglementărilor privind construcțiile va 
spori atractivitatea ariilor şi, în timp, 

va demonstra că stilurile arhitectonice 
moderne pot duce la scăderea veniturilor 
față de conservarea unităților de cazare 
tradiționale şi a tradițiilor, prin care 
se atrag turişti. Cu timpul, daunele 
cauzate de turism vor scădea, datorită 
unei strânse colaborări între operatorii 
turistici, comunități şi administrațiile ariilor 
protejate pentru o bună administrare.

În scenariul SEM numărul de vizitatori va 
crește, cheltuielile de vizitare generate 
de taxe de intrare, deplasare, cazare şi 
suveniruri vor avea un impact economic 
important la scară locală, turiştii fiind 
dispuşi să plătească mai mult decât o 
fac deja, pentru taxe de intrare, hoteluri 
şi restaurante, deplasare etc., pentru a 
se bucura de experiența turistică a unei 
AP. Acest „surplus al consumatorului” se 
măsoară prin disponibilitatea maximă a 
vizitatorului de a plăti pentru experiența 
turistică a ariei protejate minus cheltuielile 
reale. Gestionarea Durabilă a Ecosistemelor 
(SEM) duce la creşterea treptată a valorilor 
turistice în siturile analizate, întrucât 
atât biodiversitatea şi ecosistemele, 
cât şi serviciile turistice oferite se 
îmbunătățesc. În scenariul SEM sectorul 
privat reprezentat de operatori turistici, 
hoteluri, pensiuni, restaurante, societăți 
de transport şi producători de suveniruri, 
este principalul beneficiar al serviciilor 
ecosistemice furnizate de cele opt situri 
analizate. Prin urmare, sectorul privat este 
principala parte interesată să se implice 
în conceperea oricărui posibil mecanism 
de plată pentru servicii ecosistemice, 
care să le păstreze nealterat potențialul 
productiv. Trebuie să se menționeze că o 
creştere la nivelul sectorului privat poate 
duce, indirect, la creşterea bugetului local 
şi a celui național, pe baza profitabilității 
sectorului. Valoarea adăugată de SEM 
la sectorul turistic prin contribuția celor 
8 situri analizate este un indiciu clar al 
posibilelor câştiguri asociate cu SEM şi 
cu costurile BAU. SEM implică valoare 
turistică durabilă şi crescătoare susținută 
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Previziunile celor două scenarii pe o 
perioadă de 25 ani, sunt  prezentate în 
anexa nr. 1 – VNA a serviciilor ecosistemice 
din Situl Natura 2000 Betfia și Rezervația 
naturală Locul fosilifer de pe Dealul 
Șomleului.

În concluzie, valoarea activităților turistice 
şi recreative în cazul Situl Natura 2000 
Betfia și Rezervația naturală Locul fosilifer 
de pe Dealul Șomleului este estimată la 
puțin peste 146.944 mii lei  în condițiile 
exploatării în scenariul BAU, respectiv de 
236.005 mii lei în condițiile scenariului SEM.

De asemenea, în condițiile SEM,  turismul 
are un efect multiplicator însemnat în 
economia județului. Efectul multiplicator 
al turismului asupra restului activităților 
din situl Natura 2000 este de 34.853 mii 
lei, evoluție previzionată pesimist la doar 
40%, în condițiile în care la nivel global 

procentul de multuiplicare este estimat la 
80-90%. Conform Asociației de Ecoturism 
din România (AER), în jur de 80-90% din 
cheltuielile din ecoturism rămân în zonele 
în care se derulează programul turistic, 
aducând beneficii multor aşezări rurale. De 
asemenea, în condițiile gestionării sitului 
în scenariul SEM, turismul va genera cel 
putin 14 noi locuri de muncă cu normă 
întreagă. Valoarea impozitelor și  taxelor, 
canalizate înspre bugetele locale și 
centrale, si externalitățile monetizate din 
ocuparea forței de muncă, generează o 
valoare  actualizată  a serviciilor turistice 
în scenariul SEM  de 48.063 mii lei. 

Continuarea scenariului BAU în Situl Natura 
2000 Betfia și Rezervația naturală Locul 
fosilifer de pe Dealul Șomleului poate 
costa economia județului 13.399 mii lei  
în următorii 25 de ani numai ca venituri 
pierdute din turism.
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3.2.1.2 CONTRIBUȚIA SERVICIILOR ECOSISTEMICE DIN SITUL NATURA 

2000 CORIDORUL MUNȚII BIHORULUI CODRU MOMA ASUPRA 

TURISMULUI

Structurile turistice aferente anului 2015 prezente în Situl Natura 2000 Coridorul Munții 
Bihorului Codru Moma:

Pentru previzionarea veniturilor actualizate în scenariul BAU s-au luat în calcul, pornind 
de la nivelele actuale, următoarele elemente:

Structuri turistice 

Unitati administrative Coridorul Muntii 
Bihorului Codru Moma UM Vârfurile Gurahonţ Dieci  Dezna Moneasa 

Structuri de primire turistica cu functiuni 
de cazare turistica  Numar 2 0 2 3 22 

Capacitatea de cazare turistica 
existenta  Locuri 8 0 12 14 1,069 

Capacitatea de cazare turistica in 
functiune/an Numar locuri-zile 2,920 0 1,402 1,682 252,925 

Sosiri ale turistilor in structuri de primire 
turistica Numar persoane 2,920 0 142 170 26,157 

Innoptari in structuri de primire turistica Numar innoptari 473 0 227 272 95,097 
Structuri turistice 

Unitati administrative Coridorul Muntii 
Bihorului Codru Moma UM 

Cristioru 
de Jos Carpinet Vascau Lunca Total 

Structuri de primire turistica cu functiuni 
de cazare turistica  Numar 1 1 4 2 37 

Capacitatea de cazare turistica 
existenta  Locuri 10 9 17 13 1,152 

Capacitatea de cazare turistica in 
functiune/an Numar locuri-zile 1,402 1,285 2,018 1,542 265,176 

Sosiri ale turistilor in structuri de primire 
turistica Numar persoane 142 130 204 156 30,021 

Innoptari in structuri de primire turistica Numar innoptari 227 208 327 250 97,081 

 

Valoarea activităților turistice şi recreative actuale în UAT-uri - mii lei 7.766 

Număr înnoptări  97.081 

Tarif mediu cazare  80 

Corecția datorată utilizării resurselor de cazare în scopul accesării beneficiilor din Moneasa 70% 

Număr înnoptări  utilizate pentru vizitarea resurselor sitului 29.124 

Tarif mediu cazare 80 

Valoarea activităților turistice şi recreative în scenariul "a nu face nimic" - mii lei 2.330 

Valoarea actualizată  a serviciilor turistice în scenariul BAU - mii lei - 16.091 

 

Sursa: INSSE
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Utilizarea veniturilor generate de scenariul cu “administrare sustenabilă a ecosistemului”:

Previziunile celor două scenarii pe o 
perioadă de 25 ani sunt  prezentate în 
anexa nr. 2.

În concluzie, valoarea activităților turistice 
şi recreative în cazul Situl Natura 2000 
Coridorul Munții Bihorului Codru Moma,  
este estimată la puțin peste 16.091 mii lei  
în condițiile exploatării în scenariul BAU, 
respectiv de 25.843 mii lei în condițiile 
scenariului SEM. De asemenea, în condițiile 
SEM,  turismul are un efect multiplicator 
însemnat în economia județului. Efectul 
multiplicator al turismului asupra restului 
activităților din situl Natura 2000 este de 
7.633 mii lei, evoluție previzionată pesimist 
la doar 40%, în condițiile în care la nivel 
global procentul de multuiplicare este 
estimat la 80-90%. Conform Asociației de 

Ecoturism din România (AER), în jur de 80-
90% din cheltuielile din ecoturism rămân 
în zonele în care se derulează programul 
turistic, aducând beneficii multor așezări 
rurale. De asemenea, în condițiile 
gestionării sitului în scenariul SEM, turismul 
va genera cel puțin 14 noi locuri de muncă 
cu normă întreagă. Valoarea impozitelor și 
taxelor canalizate înspre bugetele locale și 
centrale și externalitățile monetizate din 
ocuparea forței de muncă generează o 
valoare  actualizată a serviciilor turistice în 
scenariul SEM de 8.544 mii lei. Continuarea 
scenariului BAU în Situl Natura 2000 
Coridorul Munții Bihorului Codru Moma 
poate costa economia județului 3.290 mi 
lei  în următorii 25 de ani, numai ca venituri 
pierdute din turism.

Investiții în punctele de informare turistică – mii lei - 
765 

Investiții în  infrastructură  turistică a sitului – mii lei - 540 

Dezvoltarea infrastructurii turistice private – mii lei -  8.640 

Cheltuieli cu investițiile pentru gestionarea vizitatorilor – mii lei - 257 

Cheltuieli cu studiile de conservare a biodiversității – mii lei - 1.800 

Costuri de operare ale administratiei sitului – mii lei - 8.520 

Valoarea investițiilor și cheltuielilor de administrare ale sitului -  mii lei - 20.522 

 

 

Factor de actualizare 14,00% 
Valoarea netă actualizată a serviciului ecosistemic asupra turismului în  scenariul cu  „administrarea 
sustenabilă a ecosistemului” – SEM – mii lei - 3.290     
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Structurile turistice aferente anului 2015, prezente în Situl Natura 2000 Ferice-Plai:

Pentru previzionarea veniturilor actualizate în scenariul BAU s-au luat în calcul 
pornind de la nivelele actuale următoarele elemente:

Pentru previzionarea veniturilor actualizate generate de turism în scenariul SEM, scenariu 
„administrarea sustenabilă a ecosistemului”, s-au luat în calcul următoarele prezumții:

3.2.1.3 CONTRIBUȚIA SERVICIILOR ECOSISTEMICE DIN SITUL NATURA 

2000 FERICE-PLAI ASUPRA TURISMULUI

Unități administrative UM Budureasa  Curățele Total 

Structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică  Număr 6 1 7 

Capacitatea de cazare turistică existentă  Locuri 218 22 240 

Capacitatea de cazare turistică în funcțiune/an 
Număr  
locuri-zile 55233 8030 63263 

Sosiri ale turiștilor în structuri de primire turistică Număr persoane 3447 8078 11525 

Înnoptări  în structuri de primire turistică Număr înnoptări  429 972 1401 

 

Valoarea activităților turistice şi recreative actuale în UAT-uri - mii lei 112 

Număr înnoptări  1.401 

Tarif mediu cazare 80 

Corecția datorată utilizării resurselor de cazare în scopul accesării beneficiilor din alte locații 10% 

Număr înnoptări  utilizate pentru vizitarea resurselor sitului 1.261 
Tarif mediu cazare 80 

Valoarea activităților turistice şi recreative în scenariul "a nu face nimic" - mii lei 101 

Valoarea actualizată  a serviciilor turistice în scenariul BAU - mii lei - 697 

 

 
Specificarea prezumției Nivel 

Număr înnoptări  utilizate pentru vizitarea resurselor sitului (Ecoturismul global creşte cu 20-34% 
în fiecare an, tendință evidentă şi în România. Conform Asociației de Ecoturism din România (AER))  

baza globală 

Se previzionează pesimist un procent de creștere de doar 5% /an previzionat 

Tarif mediu cazare previzionat 

Surplus mediu al consumatorului per vizitator de 50,7 euro (preluat din Dumitras 2008, Dumitras 
et al 2011)  

baza globală 

Se previzionează pesimist un surplus estimat al consumatorului de doar 5 euro previzionat 
Valoarea activităților turistice şi recreative în scenariul "cu administrarea sustenabilă a 
ecosistemului" - mii lei 

baza globală 

Valoarea actualizată  a serviciilor turistice în scenariul SEM - mii lei - 1.119 
 

Valoarea actualizată  a cheltuielilor de  personal pentru monitorizarea şi gestionarea 
fluxurilor turistice în scenariul SEM - mii lei - 289 

 

Sursa: INSSE
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Specificarea prezumției Nivel 

Efectul multiplicator al turismului asupra restului activităților din situl Natura 2000 
 previzionat 

80-90% din cheltuielile din ecoturism rămân în zonele în care se derulează programul turistic, 
aducând beneficii multor aşezări rurale, conform Asociației de Ecoturism din România (AER) 

baza globală 

Consumuri complementare tarifului de cazare (30% aplicat asupra tarifului)  previzionat 

Total consumuri complementare  previzionat 

Se previzionează pesimist un procent de doar 40% al beneficiilor așezărilor rurale din efectul 
multiplicator al ecoturismului 

 previzionat 

Valoarea actualizată  a serviciilor turistice urmare efectului multiplicator al ecoturismului in 
scenariul SEM -mii lei - 55 

 
 

Locuri de muncă echivalente cu normă întreagă generate de turism  previzionat 

Veniturile din impozite  și contribuții la buget generate de locurile de muncă  previzionat 

Venituri din impozitarea și taxarea activității turistice canalizate către  buget  previzionat 

Beneficii pentru societate determinate de corecțiile pentru costul forței  de muncă în perioada de 
investitie și perioada de operare 

 previzionat 

Beneficii și corecții externe monetizate în scenariul SEM (impozite, taxe, contribuții, somaj) 
 previzionat 

Valoarea actualizată  a serviciilor turistice pe baza beneficiilor și corecții externe monetizate 
în scenariul SEM (impozite, taxe, contribuții, reducere somaj) - mii lei - 2.302 

 

Estimarea disponibilității turiștilor de a face plăți suplimentare pentru o ședere într-o arie protejată 
 previzionat 

Surplus mediu al consumatorului per vizitator de 50,7 euro (preluat din Dumitras 2008, Dumitras 
et al 2011)  

 baza globală 

 

Utilizarea veniturilor generate de scenariul cu "administrare sustenabilă a ecosistemului"   

Investiții în punctele de informare turistică 765 

Investiții în  infrastructură  turistică a sitului 90 

Dezvoltarea infrastructurii turistice private 360 

Cheltuieli cu investițiile pentru gestionarea vizitatorilor 32 

Cheltuieli cu studiile de conservare a biodiversității 360 

Costuri de operare ale administrației sitului 533 

Valoarea investițiilor și cheltuielilor de administrare a sitului 2.139 
 

Factor de actualizare 14,00% 
Valoarea netă actualizată a serviciului ecosistemic asupra turismului în  scenariu „administrarea 
sustenabilă a ecosistemului” - SEM 311    

 

Previziunile celor două scenarii pe o 
perioadă de 25 ani sunt  prezentate în 
anexa nr. 3 – VNA a serviciilor ecosistemice 
din Situl Natura 2000 Ferice-Plai.

În concluzie, valoarea activităților turistice 
şi recreative în cazul Situl Natura 2000 
Ferice-Plai este estimată la puțin peste 697 
mii lei,  în condițiile exploatării în scenariul 
BAU, respectiv de 1.119 mii lei în condițiile 
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Structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare 
turistică  Număr 79 37 116 

Capacitatea de cazare turistică existentă  Locuri 6.555 2.514 9.069 

Capacitatea de cazare turistică în funcțiune/an Număr locuri-zile 1.450.898 1.019.768 2.470.666 

Sosiri ale turiștilor în structuri de primire turistică Număr persoane 144.862 163.416 308.278 

Înnoptări  în structuri de primire turistică Număr înnoptări  690.570 360.432 1.051.002 

Valoarea activităților turistice şi recreative actuale în UAT-uri - mii lei 84.080 

Număr înnoptări  1.051.002 

Tarif mediu cazare 80 

Corecția datorată utilizării resurselor de cazare în scopul accesării beneficiilor din Baile Felix și 1 Mai 98% 

Număr înnoptări  utilizate pentru vizitarea resurselor sitului 21.020 

Tarif mediu cazare 80 

Valoarea activităților turistice şi recreative în scenariul "a nu face nimic" - mii lei 1.682 

Valoarea actualizată  a serviciilor turistice în scenariul BAU - mii lei  11.613 

scenariului SEM. De asemenea, în condițiile 
SEM,  turismul are un efect multiplicator 
însemnat în economia județului. Efectul 
multiplicator al turismului asupra restului 
activităților din situl Natura 2000 este de 
55 mii lei, evoluție previzionată pesimist 
la doar 40%, în condițiile în care la nivel 
global procentul de multuiplicare este 
estimat la 80-90%. Conform Asociației de 
Ecoturism din România (AER), în jur de 80-
90% din cheltuielile din ecoturism rămân 
în zonele în care se derulează programul 
turistic, aducând beneficii multor aşezări 
rurale. De asemenea, în condițiile 

gestionării sitului în scenariul SEM, turismul 
va genera cel putin 4 noi locuri de muncă 
cu normă întreagă. Valoarea impozitelor și  
taxelor canalizate înspre bugetele locale și 
centrale și externalitățile monetizate din 
ocuparea forței  de muncă generează o 
valoare  actualizată  a serviciilor turistice în 
scenariul SEM  de 2.302 mii lei. Continuarea 
scenariului BAU în Situl Natura 2000 Ferice-
Plai poate costa economia județului 311 mii 
lei  în următorii 25 de ani, numai ca venituri 
pierdute din turism.

Structurile turistice aferente anului 2015 prezente în Situl Natura 2000 Lacul Pețea:

Pentru previzionarea veniturilor actualizate în scenariul BAU, s-au luat în calcul pornind 
de la nivelele actuale, următoarele elemente:

Sursa: INSSE

3.2.1.4 CONTRIBUȚIA SERVICIILOR ECOSISTEMICE DIN SITUL NATURA 

2000 LACUL PEȚEA ASUPRA TURISMULUI





121

Investiții în punctele de informare turistică 405 

Investiții în  infrastructură  turistică a sitului 540 

Dezvoltarea infrastructurii turistice private 4.320 

Cheltuieli cu investițiile pentru gestionarea vizitatorilor 347 

Cheltuieli cu studiile de conservare a biodiversității 900 

Costuri de operare ale administrației sitului 3.195 

Valoarea investițiilor și cheltuielilor de administrare a sitului 9.707 

Factor de actualizare 14,00% 

Valoarea netă actualizată a serviciului ecosistemic asupra turismului în  scenariu „administrarea 
sustenabilă a ecosistemului” - SEM 3.749    

Utilizarea veniturilor generate de scenariul cu “administrare sustenabilă a ecosistemului”:

Previziunile celor două scenarii pe o 
perioadă de 25 ani sunt  prezentate în 
anexa nr. 4 – VNA a serviciilor ecosistemice 
din Situl Natura 2000 Lacul Petea.

În concluzie valoarea activităților turistice şi 
recreative în cazul Situl Natura 2000 Lacul 
Petea este estimată la puțin peste 11.613 
mii lei,  în condițiile exploatării în scenariul 
BAU și de 18.652 mii lei în condițiile 
scenariului SEM. De asemenea, în condițiile 
SEM,  turismul are un efect multiplicator 
însemnat în economia județului. Efectul 
multiplicator al turismului asupra restului 
activităților din situl Natura 2000 este de 
2.755 mii lei, evoluție previzionata pesimist 
la doar 40% în condițiile în care la nivel 
global procentul de multuiplicare este 
estimat la 80-90%. Conform Asociației de 
Ecoturism din România (AER), în jur de 80-

90% din cheltuielile din ecoturism rămân 
în zonele în care se derulează programul 
turistic, aducând beneficii multor aşezări 
rurale. 

De asemenea, în condițiile gestionării 
sitului în scenariul SEM turismul va genera 
cel putin 3 noi locuri de muncă cu normă 
întreagă. Valoarea impozitelor și  taxelor 
canalizate înspre bugetele locale și 
centrale și externalitățile monetizate din 
ocuparea forței  de muncă generează o 
valoare  actualizată  a serviciilor turistice în 
scenariul SEM  de 4.998 mii lei. Continuarea 
scenariului BAU în Situl Natura 2000 Lacul 
Petea, poate costa economia județului 
3.749 mii lei  în următorii 25 de ani numai 
ca venituri pierdute din turism. 
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3.2.1.5 CONTRIBUȚIA SERVICIILOR ECOSISTEMICE DIN SITUL NATURA 

2000 PAJIŞTEA FERGENIC ASUPRA TURISMULUI

Structurile turistice aferente anului 2015 prezente în Situl Natura 2000 Pajiştea Fergenic:

Pentru previzionarea veniturilor actualizate în scenariul BAU s-au luat în calcul, pornind 
de la nivelele actuale, următoarele elemente:

Pentru previzionarea veniturilor actualizate generate de turism în scenariul SEM, scenariul 
„administrarea sustenabilă a ecosistemului”, s-au luat în calcul următoarele prezumții:

Sursa: INSSE

Unități administrative  UM Spinuş Sârbi  Total 

Structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică  Număr 1 3 4 

Capacitatea de cazare turistică existentă  Locuri 21 64 85 

Capacitatea de cazare turistică în funcțiune/an Număr locuri-zile 8165 24496 32661 

Sosiri ale turiștilor în structuri de primire turistică Număr persoane 987 2961 3948 

Înnoptări  în structuri de primire turistică Număr înnoptări  3760 11281 15041 

Valoarea activităților turistice și recreative actuale in UAT-uri - mii lei 1.203 

Număr înnoptări  15.041 

Tarif mediu cazare 80 

Corecția datorată utilizării resurselor de cazare în scopul accesării beneficiilor din alte locatii 10% 

Număr înnoptări  utilizate pentru vizitarea resurselor sitului 13.537 

Tarif mediu cazare 80 

Valoarea activităților turistice şi recreative în scenariul "a nu face nimic" - mii lei 1.083 

Valoarea actualizată  a serviciilor turistice în scenariul BAU - mii lei  7.479 

Turism - scenariul „administrarea sustenabilă a ecosistemului” - SEM - 

Număr înnoptări  utilizate pentru vizitarea resurselor sitului (Ecoturismul global creşte cu 20-34% în 
fiecare an, tendință evidentă şi în România. Conform Asociației de Ecoturism din România (AER))  Baza globală 

Se previzionează pesimist un procent de creștere de doar 5% /an previzionat 

Tarif mediu cazare previzionat 
Surplus mediu al consumatorului per vizitator de 50,7 euro (preluat din Dumitras 2008, Dumitras et al 
2011) , pentru care s-a adoptat un surplus estimat al consumatorului de 44,3 euro, Baza globală 

Se previzionează pesimist un surplus estimat al consumatorului de doar 5 euro previzionat 
Valoarea activităților turistice şi recreative în scenariull "cu administrarea sustenabilă a ecosistemului" 
- mii lei Baza globală 
Valoarea actualizată  a serviciilor turistice în scenariull SEM - mii lei - 12.012 

Valoarea actualizată  a cheltuielilor de  personal pentru monitorizarea şi gestionarea fluxurilor 
turistice în scenariul SEM - mii lei - 1.734 
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Utilizarea veniturilor generate de scenariul cu “administrare sustenabilă a ecosistemului”:

Specificarea prezumției Nivel 

Efectul multiplicator al turismului asupra restului activităților din situl Natura 2000  previzionat 

80-90% din cheltuielile din ecoturism rămân în zonele în care se derulează programul turistic, aducând 
beneficii multor aşezări rurale, conform Asociației de Ecoturism din România (AER) 

baza globală 

Consumuri complementare tarifului de cazare (30% aplicat asupra tarifului)  previzionat 

Total consumuri complementare  previzionat 

Se previzionează pesimist un procent de doar 40% a beneficiilor așezărilor rurale din efectul 
multiplicator al ecoturismului 

 previzionat 

Valoarea actualizată  a serviciilor turistice urmare a efectului multiplicator al ecoturismului în 
scenariul SEM -mii lei - 3.548 

Locuri de muncă echivalente cu normă întreagă generate de turism  previzionat 

Veniturile din impozite  și contribuții la buget generate de locurile de muncă  previzionat 

Venituri din impozitarea și taxarea activității turistice canalizate către  buget  previzionat 

Beneficii pentru societate determinate de corecțiile pentru costul forței  de muncă în perioada de 
investitie și perioada de operare 

 previzionat 

Beneficii și corecții externe monetizate în scenariul SEM (impozite, taxe, contribuții, somaj)  previzionat 

Valoarea actualizată  a serviciilor turistice pe baza beneficiilor și corecții externe monetizate în 
scenariul SEM (impozite, taxe, contribuții, reducere somaj) - mii lei - 2.967 

Estimarea disponibilității turiștilor de a face plăți suplimentare pentru o ședere  într-o arie protejată  previzionat 

Surplus mediu al consumatorului per vizitator de 50,7 euro (preluat din Dumitras 2008, Dumitras et al 
2011)  

 baza globală 

Investiții în punctele de informare turistică 315 

Investiții în  infrastructură  turistică a sitului 90 
Dezvoltarea infrastructurii turistice private 2.160 

Cheltuieli cu investițiile pentru gestionarea vizitatorilor 257 

Cheltuieli cu studiile de conservare a biodiversității 1.800 

Costuri de operare ale administrației sitului 2.130 

Valoarea investițiilor și cheltuielilor de administrare a sitului 6.752 

Factor de actualizare 14,00% 
Valoarea netă actualizată a serviciului ecosistemic asupra turismului în  scenariul „administrarea 
sustenabilă a ecosistemului” - SEM 2.279    
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Previziunile celor două scenarii pe o 
perioadă de 25 ani sunt  prezentate în 
anexa nr. 5 – VNA a serviciilor ecosistemice 
din Situl Natura 2000 Pajiştea Fergenic. În 
concluzie, valoarea activităților turistice 
şi recreative în cazul Situl Natura 2000 
Pajiştea Fergenic este estimată la 
puțin peste 7.479 mii lei  în condițiile 
exploatării în scenariul BAU și de 12.012 
mii lei în condițiile scenariului SEM. De 
asemenea, în condițiile SEM,  turismul 
are un efect multiplicator însemnat în 
economia județului. Efectul multiplicator 
al turismului asupra restului activităților 
din situl Natura 2000 este de 3.548 mii 
lei, evoluție previzionată pesimist la doar 
40% în condițiile în care la nivel global 
procentul de multuiplicare este estimat la 
80-90%. Conform Asociației de Ecoturism 

din România (AER), în jur de 80-90% din 
cheltuielile din ecoturism rămân în zonele 
în care se derulează programul turistic, 
aducând beneficii multor aşezări rurale. 

De asemenea, în condițiile gestionării 
sitului în scenariul SEM turismul va genera 
cel putin 2 noi locuri de muncă cu normă 
întreagă. Valoarea impozitelor și  taxelor 
canalizate înspre bugetele locale și 
centrale și externalitățile monetizate din 
ocuparea forței  de muncă generează o 
valoare  actualizată  a serviciilor turistice în 
scenariul SEM  de 2.967 mii lei. Continuarea 
scenariului BAU în Situl Natura 2000 
Pajiştea Fergenic poate costa economia 
județului 2.279 mii lei  în următorii 25 de 
ani numai ca venituri pierdute din turism.
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Specificarea prezumției Nivel 

Efectul multiplicator al turismului asupra restului activităților din situl Natura 2000 

 previzionat 

80-90% din cheltuielile din ecoturism rămân în zonele în care se derulează programul turistic, 
aducând beneficii multor aşezări rurale, conform Asociației de Ecoturism din România (AER) 

baza globală 

Consumuri complementare tarifului de cazare (30% aplicat asupra tarifului)  previzionat 

Total consumuri complementare  previzionat 

Se previzionează pesimist un procent de doar 40% al beneficiilor așezărilor rurale din efectul 
multiplicator al ecoturismului 

 previzionat 

Valoarea actualizată a serviciilor turistice urmare a efectului multiplicator al ecoturismului în 
scenariul SEM -mii lei - 803 

Locuri de muncă echivalente cu normă întreagă generate de turism  previzionat 

Veniturile din impozite  și contribuții la buget generate de locurile de muncă  previzionat 

Venituri din impozitarea și taxarea activității turistice canalizate către  buget  previzionat 

Beneficii pentru societate determinate de corecțiile pentru costul forței  de muncă în perioada de 
investitie și perioada de operare 

 previzionat 

Beneficii și corecții externe monetizate în scenariul SEM (impozite, taxe, contribuții, somaj)  previzionat 

Valoarea actualizată  a serviciilor turistice pe baza beneficiilor și corecții externe monetizate 
în scenariul SEM (impozite, taxe, contribuții, reducere somaj) - mii lei - 1.268 

Estimarea disponibilității turiștilor de a face plăți suplimentare pentru o ședere  într-o arie protejată 
 previzionat 

Surplus mediu al consumatorului per vizitator de 50,7 euro (preluat din Dumitras 2008, Dumitras et 
al 2011)  

 baza globală 

Utilizarea veniturilor generate de scenariul cu "administrare sustenabilă a ecosistemului"   

Investiții în punctele de informare turistică 360 

Investiții în  infrastructura  turistică a sitului 45 

Dezvoltarea infrastructurii turistice private 1.260 

Cheltuieli cu investițiile pentru gestionarea vizitatorilor 257 

Cheltuieli cu studiile de conservare a biodiversității 900 

Costuri de operare ale administrației sitului 1.065 

Valoarea investițiilor și cheltuielilor de administrare a sitului 3.887 

Factor de actualizare 14,00% 
Valoarea netă actualizată a serviciului ecosistemic asupra turismului în  scenariul „administrarea 
sustenabilă a ecosistemului” - SEM 236    
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Previziunile celor două scenarii pe o 
perioadă de 25 ani sunt  prezentate în 
anexa nr. 6 – VNA a serviciilor ecosistemice 
din Situl Natura 2000 Platoul Vascău.

În concluzie, valoarea activităților turistice 
şi recreative în cazul Situl Natura 2000 
Platoul Vascău, este estimată la puțin 
peste 541 mii lei  în condițiile exploatării 
în scenariul BAU, respectiv de 4.357 
mii lei în condițiile scenariului SEM. De 
asemenea, în condițiile SEM,  turismul 
are un efect multiplicator însemnat în 
economia județului. Efectul multiplicator 
al turismului asupra restului activităților 
din situl Natura 2000 este de 803 mii lei, 
evoluție previzionată pesimist la doar 
40%, în condițiile în care la nivel global 
procentul de multuiplicare este estimat la 

80-90%. Conform Asociației de Ecoturism 
din România (AER), în jur de 80-90% din 
cheltuielile din ecoturism rămân în zonele 
în care se derulează programul turistic, 
aducând beneficii multor aşezări rurale.

De asemenea, în condițiile gestionării 
sitului în scenariul SEM, turismul va genera 
cel putin 2 noi locuri de muncă cu normă 
întreagă. Valoarea impozitelor și  taxelor 
canalizate înspre bugetele locale și 
centrale și externalitățile monetizate din 
ocuparea forței  de muncă, generează o 
valoare  actualizată  a serviciilor turistice în 
scenariul SEM  de 1.268 mii lei. Continuarea 
scenariului BAU în Situl Natura 2000 Platoul 
Vascău poate costa economia județului 
236 mii lei  în următorii 25 de ani numai ca 
venituri pierdute din turism.
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3.2.1.7 CONTRIBUȚIA SERVICIILOR ECOSISTEMICE DIN SITUL NATURA 

2000 TĂŞAD, R.N. CALCARELE TORTONIENE DE LA TĂŞAD ASUPRA 

TURISMULUI

Structurile turistice aferente anului 2015 prezente în Situl Natura 2000 Tăşad, R.N. 
Calcarele Tortoniene de la Tăşad:

Sursa: INSSE

Pentru previzionarea veniturilor actualizate în scenariul BAU s-au luat în calcul, pornind 
de la nivelele actuale, următoarele elemente:

Pentru previzionarea veniturilor actualizate generate de turism în scenariul SEM, scenariul 
„administrarea sustenabilă a ecosistemului”, s-au luat în calcul următoarele prezumții:

Unități administrative UM Drăgeşti Copăcel Total 

Structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică  Număr 1 1 2 

Capacitatea de cazare turistică existentă  Locuri 10 8 18 
Capacitatea de cazare turistică în funcțiune/an Număr locuri-zile 1402 1168 2570 

Sosiri ale turiștilor în structuri de primire turistică Număr persoane 142 118 260 

Înnoptări  în structuri de primire turistică Număr înnoptări  227 189 416 

Valoarea activităților turistice şi recreative actuale in UAT-uri - mii lei 33 

Număr înnoptări  416 

Tarif mediu cazare 80 

Corecția datorată utilizării resurselor de cazare în scopul accesării beneficiilor din alte locatii 10% 

Număr înnoptări  utilizate pentru vizitarea resurselor sitului 375 

Tarif mediu cazare 80 

Valoarea activităților turistice şi recreative în scenariul "a nu face nimic" - mii lei 30 

Valoarea actualizată  a serviciilor turistice în scenariul BAU - mii lei  207 

Turism - scenariul „administrarea sustenabilă a ecosistemului” - SEM - 

Număr înnoptări  utilizate pentru vizitarea resurselor sitului (Ecoturismul global creşte cu 20-34% în 
fiecare an, tendință evidentă şi în România. Conform Asociației de Ecoturism din România (AER))  

Baza globală 

Se previzionează pesimist un procent de creștere de doar 20% /an previzionat 

Tarif mediu cazare  previzionat 

Surplus mediu al consumatorului per vizitator de 50,7 euro (preluat din Dumitras 2008, Dumitras et 
al 2011)  

Baza globală 

Se previzionează pesimist un surplus estimat al consumatorului de doar 5 euro previzionat 

Valoarea activităților turistice şi recreative în scenariul "cu administrarea sustenabilă a 
ecosistemului" - mii lei 

Baza globală 

Valoarea actualizată  a serviciilor turistice în scenariul SEM - mii lei  1.667 

Valoarea actualizată  a cheltuielilor de  personal pentru monitorizarea şi gestionarea fluxurilor 
turistice în scenariul SEM - mii lei - 289 
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Utilizarea veniturilor generate de scenariul cu “administrare sustenabilă a ecosistemului”:

Specificarea prezumției Nivel 

Efectul multiplicator al turismului asupra restului activităților din situl Natura 2000  previzionat 

80-90% din cheltuielile din ecoturism rămân în zonele în care se derulează programul turistic, 
aducând beneficii multor aşezări rurale, conform Asociației de Ecoturism din România (AER) 

baza globală 

Consumuri complementare tarifului de cazare (30% aplicat asupra tarifului) 
 previzionat 

Total consumuri complementare 
 previzionat 

Se previzionează pesimist un procent de doar 40% a beneficiilor așezărilor rurale din efectul 
multiplicator al ecoturismului 

 previzionat 

Valoarea actualizată  a serviciilor turistice urmare a efectului multiplicator al ecoturismului în 
scenariul SEM -mii lei - 51 

Locuri de muncă echivalente cu normă întreagă generate de turism 
 previzionat 

Veniturile din impozite  și contribuții la buget generate de locurile de muncă 
 previzionat 

Venituri din impozitarea și taxarea activității turistice canalizate către  buget 
 previzionat 

Beneficii pentru societate determinate de corecțiile pentru costul forței  de muncă în perioada de 
investiție și perioada de operare 

 previzionat 

Beneficii și corecții externe monetizate în scenariul SEM (impozite, taxe, contribuții, somaj) 
 previzionat 

Valoarea actualizată  a serviciilor turistice pe baza beneficiilor și corecții externe monetizate 
în scenariul SEM (impozite, taxe, contribuții, reducere somaj) - mii lei - 760 

Estimarea disponibilității turiștilor de a face plăți suplimentare pentru o ședere  într-o arie protejată 
 previzionat 

Surplus mediu al consumatorului per vizitator de 50,7 euro (preluat din Dumitras 2008, Dumitras et 
al 2011)  

 baza globală 

Investiții în punctele de informare turistică 180 

Investiții în  infrastructură  turistică a sitului 135 

Dezvoltarea infrastructurii turistice private 405 

Cheltuieli cu investițiile pentru gestionarea vizitatorilor 257 

Cheltuieli cu studiile de conservare a biodiversității 450 

Costuri de operare ale administrației sitului 533 

Valoarea investițiilor si cheltuielilor de administrare a sitului 1.959 

Factor de actualizare 14,00% 
Valoarea netă actualizată a serviciului ecosistemic asupra turismului în  scenariul „administrarea 
sustenabilă a ecosistemului” - SEM 22    
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Previziunile celor două scenarii pe o 
perioadă de 25 ani sunt  prezentate în 
anexa nr. 7 – VNA a serviciilor ecosistemice 
din Situl Natura 2000 Tăşad, R.N. Calcarele 
Tortoniene de la Tăşad.

În concluzie valoarea activităților turistice 
şi recreative în cazul Situl Natura 2000 
Tăşad, R.N. Calcarele Tortoniene de la 
Tăşad este estimată la puțin peste 207 
mii lei,  în condițiile exploatării în scenariul 
BAU, respectiv de 1.667 mii lei în condițiile 
scenariului SEM. De asemenea, în condițiile 
SEM, turismul are un efect multiplicator 
însemnat în economia județului. Efectul 
multiplicator al turismului asupra restului 
activităților din situl Natura 2000 este de 
51 mii lei, evoluție previzionată pesimist 
la doar 60%, în condițiile în care la nivel 
global procentul de multuiplicare este 
estimat la 80-90%. Conform Asociației de 

Ecoturism din România (AER), în jur de 80-
90% din cheltuielile din ecoturism rămân 
în zonele în care se derulează programul 
turistic, aducând beneficii multor aşezări 
rurale. 

De asemenea, în condițiile gestionării 
sitului în scenariul SEM turismul va genera 
cel putin 2 noi locuri de muncă cu normă 
întreagă. Valoarea impozitelor și  taxelor 
canalizate înspre bugetele locale și 
centrale și externalitățile monetizate din 
ocuparea forței  de muncă, generează o 
valoare  actualizată  a serviciilor turistice în 
scenariul SEM  de 760 mii lei. Continuarea 
scenariului BAU în Situl Natura 2000 Tăşad, 
R.N. Calcarele Tortoniene de la Tăşad 
poate costa economia județului 22 mii lei  
în următorii 25 de ani numai ca venituri 
pierdute dîn turism. 
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Turism - scenariul „administrarea sustenabilă a ecosistemului” - SEM - 
Număr înnoptări  utilizate pentru vizitarea resurselor sitului (Ecoturismul global creşte cu 20-
34% în fiecare an, tendință evidentă şi în România, conform Asociației de Ecoturism din 
România (AER))  

Baza globală 

Se previzionează pesimist un procent de creștere de doar 20% /an previzionat 

Tarif mediu cazare  previzionat 

Surplus mediu al consumatorului per vizitator de 50,7 euro (preluat din Dumitras 2008, 
Dumitras et al 2011)  

Baza globală 

Se previzionează pesimist un surplus estimat al consumatorului de doar 5 euro previzionat 

Valoarea activităților turistice şi recreative în scenariul "cu administrarea sustenabilă a 
ecosistemului" - mii lei 

Baza globală 

Valoarea actualizată  a serviciilor turistice în scenariul SEM - mii lei  32.470 

Valoarea actualizată a cheltuielilor de personal pentru monitorizarea şi gestionarea 
fluxurilor turistice în scenariul SEM - mii lei - 289 

Specificarea prezumției Nivel 

Efectul multiplicator al turismului asupra restului activităților din situl Natura 2000 
 previzionat 

80-90% din cheltuielile din ecoturism rămân în zonele în care se derulează programul turistic, 
aducând beneficii multor aşezări rurale, conform Asociației de Ecoturism din România (AER) 

baza globală 

Consumuri complementare tarifului de cazare (30% aplicat asupra tarifului)  previzionat 

Total consumuri complementare  previzionat 

Se previzionează pesimist un procent de doar 40% a beneficiilor așezărilor rurale din efectul 
multiplicator al ecoturismului 

 previzionat 

Valoarea actualizată a serviciilor turistice urmare a efectului multiplicator al 
ecoturismului în scenariul SEM -mii lei - 997 

Locuri de muncă echivalente cu normă întreagă generate de turism  previzionat 

Veniturile din impozite  și contribuții la buget generate de locurile de muncă  previzionat 

Venituri din impozitarea și taxarea activității turistice canalizate către  buget  previzionat 

Beneficii pentru societate determinate de corecțiile pentru costul forței  de muncă în perioada 
de investiție și perioada de operare 

 previzionat 

Beneficii și corecții externe monetizate în scenariul SEM (impozite, taxe, contribuții, somaj)  previzionat 

Valoarea actualizată  a serviciilor turistice pe baza beneficiilor și corecții externe 
monetizate în scenariul SEM (impozite, taxe, contribuții, reducere somaj) - mii lei - 6.835 

Estimarea disponibilității turiștilor de a face plăți suplimentare pentru o ședere  într-o arie 
protejată 

 previzionat 

Surplus mediu al consumatorului per vizitator de 50,7 euro (preluat din Dumitras 2008, 
Dumitras et al 2011)  

 baza globală 

Pentru previzionarea veniturilor actualizate generate de turism în scenariul SEM, scenariul 
„administrarea sustenabilă a ecosistemului”, s-au luat în calcul următoarele prezumții:
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Utilizarea veniturilor generate de scenariul cu “administrare sustenabilă a ecosistemului”:

Investiții în punctele de informare turistică 1.980 

Investiții în  infrastructură  turistică a sitului 1.035 

Dezvoltarea infrastructurii turistice private 2.025 

Cheltuieli cu investițiile pentru gestionarea vizitatorilor 2.507 

Cheltuieli cu studiile de conservare a biodiversității 3.600 

Costuri de operare ale administrației sitului 3.195 

Valoarea investițiilor si cheltuielilor de administrare a sitului 14.342 

Factor de actualizare 14,00% 
Valoarea netă actualizată a serviciului ecosistemic asupra turismului în  scenariul 
„administrarea sustenabilă a ecosistemului” - SEM 19.000    

Previziunile celor două scenarii pe o 
perioadă de 25 ani sunt  prezentate în 
anexa nr. 8 – VNA a serviciilor ecosistemice 
din Situl Natura 2000 Valea Roşie.

În concluzie, valoarea activităților turistice 
şi recreative în cazul Situl Natura 2000 
Valea Roşie este estimată la puțin peste 
4.031 mii lei  în condițiile exploatării 
în scenariul BAU, respectiv de 32.470 
mii lei în condițiile scenariului SEM. De 
asemenea, în condițiile SEM, turismul 
are un efect multiplicator însemnat în 
economia județului. Efectul multiplicator 
al turismului asupra restului activităților 
din situl Natura 2000 este de 997 mii lei, 
evoluție previzionată pesimist la doar 
60% în condițiile în care la nivel global 
procentul de multuiplicare este estimat la 

80-90%. Conform Asociației de Ecoturism 
din România (AER), în jur de 80-90% din 
cheltuielile din ecoturism rămân în zonele 
în care se derulează programul turistic, 
aducând beneficii multor aşezări rurale. 

De asemenea, în condițiile gestionării 
sitului în scenariul SEM turismul va genera 
cel putin 2 noi locuri de muncă cu normă 
întreagă. Valoarea impozitelor și  taxelor 
canalizate înspre bugetele locale și 
centrale și externalitățile monetizate din 
ocuparea forței de muncă generează o 
valoare  actualizată  a serviciilor turistice în 
scenariul SEM de 6.835 mii lei. Continuarea 
scenariului BAU în Situl Natura 2000 Valea 
Roşie poate costa economia județului 
19.000 mii lei  în următorii 25 de ani numai 
ca venituri pierdute din turism.
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3.2.2 CONTRIBUȚIA SERVICIILOR ECOSISTEMICE DIN ARIILE 

PROTEJATE ASUPRA SILVICULTURII

Pădurile sunt considerate ca principală 
sursă de materii prime pentru industria 
lemnului și producerea de energie pentru 
încălzire. Producția primară din lemn 
asociată cu gestionarea activă a pădurilor 
şi valoarea produselor nelemnoase 
ale pădurii şi activitățile de vânătoare 
desfăşurate în interiorul şi în jurul ariilor 
protejate genereză venituri cuantificabile.
Acestora trebuie să li se adauge prin 
estimare și serviciul de reglare oferit de 
păduri, şi anume sechestrarea carbonului. 
În scopul identificării în previziune a 
contribuției serviciilor ecosistemice din 
ariile protejate analizate asupra silviculturii 
am ținut cont de următoarele elemente de 
analiză:

 › a. Veniturile generate de activitatea  
forestieră prin valorificarea produselor 
forestiere lemnoase în condițiile scenariului 
„a nu face nimic” (veniturile generate 
de activitatea forestieră  vor dispărea 
după 30 de ani, deoarece capacitatea 
ariilor protejate de a genera lemn valoros 
din punct de vedere economic scade 
în condițiile exploatării nesustenabile a 
fondului forestier).

 › b.  Venituri generate de produsele 
forestiere nelemnoase în condițiile 
scenariului „a nu face nimic”  (dispariția 
acestora după 30 de ani în condițiile 
exploatarii nesustenabile a masei 
lemnoase din fondul forestier). În prezent, 
nu se recoltează  potențialului complet 
al produselor forestiere nelemnoase din 
siturile analizate.  Scenariul cu “administrare 
sustenabilă a ecosistemului” presupune 
o creştere însemnată a producției de 
produse forestiere nelemnoase.

 › c. Venituri generate de vânătoarea 
recreativă. Pierderile înregistrate de alte 
servicii ecosistemice forestiere:

 › d.  Sechestrarea carbonului. 

 › e. Reglarea apelor

 › f.  Controlul eroziunii solului

 › g. Amenajarea peisagistică

 › h. Turismul

Scenariul cu “administrare sustenabilă 
a ecosistemului”, scenariul SEM, implică 
o scădere pe termen scurt a veniturilor 
generate de exploatarea lemnului, 
produselor forestiere nelemnoase şi 
vânătorii concomitent cu creșterea valorii 
plăților compensatorii pentru zonele scoase 
din producție, deci cu creștere a ieșirilor 
de numerar din fonduri publice. Cu toate 
acestea, pe termen lung, valoarea ariilor 
protejate în scenariul cu “administrare 
sustenabilă a ecosistemului” îşi va reveni 
şi se estimează că va genera o valoare 
actualizată netă (VAN) mai mare după 
25 de ani. În plus, se asigură alte servicii 
ecosistemice generate şi/sau întreținute 
de silvicultura sustenabilă (de exemplu, 
sechestrarea carbonului, reglarea apelor şi 
controlul eroziunii solului, peisaje).

 › i.  Plăți compensatorii pentru restricțiile 
impuse asupra activităților actuale silvice

În scenariul BAU, activitățile forestiere 
pot aduce operatorilor economici de pe 
raza siturilor analizate venituri economice 
substanțiale. Cu toate acestea, veniturile 
vor dispărea după 30 de ani, deoarece 
capacitatea siturilor analizate de a genera 
lemn şi produse forestiere nelemnoase 
valoroase din punct de vedere economic 
scade. Toate acestea fără a se lua în 
considerare pierderile considerabile ale 
altor servicii ecosistemice forestiere, cum 
ar fi sechestrarea carbonului, reglarea 
apelor şi controlul eroziunii solului şi 
amenajarea peisagistică şi turismul.
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Scenariul SEM implică o scădere a valorilor 
aferente lemnului recoltat din pădure, 
produselor nelemnoase şi vânătorii pe 
termen scurt şi o scădere a veniturilor 
publice din cauza plăților compensatorii 
pentru ariile scoase din producție. În 
prezent nu se captează potențialul complet 
al produselor nelemnoase ale pădurii. 
Scenariul SEM presupune o creştere 
însemnată a producției acestora, siturile 
analizate având un potențial deosebit în 
această privință.

Serviciul ecosistemic (SE) de aprovizionare 
al pădurii este analizat în cele două scenarii 
BAU versus SEM prin prisma producției 
primare de lemn, asociată cu gestionarea 
activă a pădurilor şi valoarea produselor 
nelemnoase ale pădurii şi activitățile de 
vânătoare desfăşurate în interiorul şi în 
jurul siturilor analizate. Conex, se apreciază 
și  serviciul de reglare oferit de păduri, şi 
anume sechestrarea carbonului. Totodată 
trebuie ținut cont că un număr de servicii 
de reglare își aduc aportul la alte sectoare 
economico-sociale. 

În perioada comunistă, pădurile din cele opt 
situri analizate au beneficiat de unul dintre 
cele mai performante sisteme etatizate 
de management al pădurilor. Sistemul de 
management sub supraveghere etatistă 
era bazat pe principiile dezvoltarii durabile. 
Procesul de retrocedare al pădurilor a 
reușit totuși sa păstreze o mare parte 
dintre pădurile din siturile analizate sub 
managementul noi verigi – ROMSILVA și 
într-o mai mică măsură sub managementul 
ocoalelor private. Dacă în ani anteriori 
perioadei de analiza fenomenul tăierilor 
ilegale și al braconajului au afectat 
ecosistemele din siturile analizate, în 
prezent, în urma reglementarilor naționale 
fenomenele negative s-au diminuat. În 
prezent, pădurile din siturile analizate 
beneficiază de un sistem stabil în care 
aproape toate pădurile sunt administrate 
de RNP-Romsilva. RNP Romsilva aplică 
în procesul de management al pădurilor 

amenajamentele silvice, care se revizuiesc 
o dată la 10 ani şi care se bazează pe 
principii durabile, cum ar fi conservarea 
biodiversității. În cadrul amenajamentelor 
silvice se ține cont de normele 
managementului siturilor naturale (AP) 
atunci când este cazul. Se respectă în 
acest sens restricțiile importante cu privire 
la recoltarea masei lemnoase din interiorul 
celor 6 situri din cele 8 analizate în baza 
unei zonări funcționale. Conform zonării 
funcționale a pădurilor din cuprinsul celor 
6 situri din cele 8 analizate, atât pentru 
pădurile de stat, cât şi pentru pădurile 
private reglementările sunt identice. La 
nivel național s-a elaborat un cadru legal 
pentru a compensa proprietarii de păduri 
private pentru interdicțiile reglementate. 

Recoltarea masei lemnoase, colectarea 
şi vânzarea produselor nelemnoase şi 
vânătoarea sunt cele mai importante 
activități din cadrul acestui sector. Lemnul 
este un produs valoros care se utilizează 
în construcții, la fabricarea articolelor de 
mobilier, în industria prelucrării celulozei şi 
fabricării hârtiei, pentru încălzire şi pentru 
generarea energiei electrice. Ecosistemele 
forestiere din cadrul siturilor analizate 
oferă cantități importante de specii de 
lemn valoroase din punct de vedere 
economic, cum ar fi fag, molid şi stejar. 
Conform statisticilor oficiale, 59% din 
creşterea anuală se recoltează. Recoltarea 
masei lemnoase este o activitate complexă 
cu posibil impact asupra biodiversității 
şi serviciilor ecosistemice oferite de 
ariile protejate, cum ar fi sechestrarea 
carbonului, calitatea aerului, reglarea 
apelor şi controlul eroziunii solului, 
reținerea substanțelor nutritive, peisaje 
şi producerea produselor nelemnoase. 
Aşadar, gestionarea durabilă a pădurilor 
este esențială pentru furnizarea eficientă a 
serviciilor ecosistemice din cadrul siturilor 
analizate. Tăierile ilegale, care, deşi au 
loc în aproape toate zonele studiate, nu 
sunt considerate semnificative la nivelul 
siturilor analizate și nu au un efect negativ 
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asupra biodiversitatii. 

Teoretic, pădurile din cuprinsul siturilor 
Natura 2000 analizate sunt administrate 
conform planurilor de management al 
pădurilor, însă în realitate aceste planuri 
nu sunt puse în aplicare complet din cauza 
unor factori, tipici pentru scenariul BAU, 
dintre care arătăm: lipsa compensațiilor 
pentru restricțiile de recoltare din pădurile 
private în scopul împiedicării recoltării 
masei lemnoase, opoziția administratorilor 
şi proprietarilor de păduri în fața extinderii 
zonelor împădurite protejate, aplicarea 
precară a legii, deşi există un cadru legal 
corespunzător nevoilor de conservare a 
biodiversități, tăierile ilegale.

Produsele nelemnoase ale pădurii, deși au 
un important potențial  pentru economiile 
locale, nu sunt colectate şi procesate 
sistematizat la nivelul potențialului real.  
Administratorii pădurilor se concentrează 
asupra recoltării şi prelucrării masei 
lemnoase şi acordă puțină atenție 
potențialului economic al produselor 
nelemnoase.

Vânatoarea, deși din punct de vedere 
al generării veniturilor este mai puțin 
semnificativă, ea totuși trebuie apreciată 
prin prisma serviciului recreativ oferit de 
către pădurile din cadrul siturilor analizate. 
Cadrul legal controlează şi restricționează 
vânătoarea, dar se confruntă cu probleme 
grave de aplicare. Cotele de vânătoare sunt 
aprobate de către autoritatea centrală, 
dar este dificil de cuantificat dimensiunea 
vânătorii ilegale, care este evidentă.

Caracterizarea serviciului de aprovizionare 
al pădurilor în scenariul  BAU – caracteristici 
generale.

În scenariul Business as Usual (BAU) 
recoltarea masei lemnoase va continua 
să susțină un număr de industrii care se 
bazează pe lemn. Tendința de creștere 
a recoltărilor la nivelul solicitarilor din 

industrie ar putea înregistra pierderi ale 
biodiversității. În acelaşi timp recoltările 
de masă lemnoasă vor continua să 
producă impacturi negative asupra apei, 
substanțelor nutritive şi controlului 
eroziunii solului, peisajului şi calității 
aerului. Aplicarea ineficientă a cadrului 
legal va duce la continuarea tăierilor 
abuzive. Lipsa unui sistem echitabil de 
plăți compensatorii va încuraja proprietarii 
locali de păduri să taie în exces. BAU 
nu încurajează administrarea optimă a 
produselor nelemnoase, iar potențialul 
acestor produse va scădea din cauza 
degradării ecosistemelor. Posibilele 
pericole pentru biodiversitate (care încă 
nu sunt evaluate suficient din cauza lipsei 
de fonduri pentru identificarea corectă şi 
monitorizarea florei şi faunei) vor duce 
la degradarea continuă a ecosistemelor 
potențial valoroase, împiedicând 
dezvoltarea activităților recreative, 
turistice şi educative.

Caracterizarea serviciului de aprovizionare 
a pădurilor în scenariul  SEM – caracteristici 
generale.

Scenariul Gestionarea Durabilă a 
Ecosistemelor (SEM) ar pune mai puțin 
accentul pe producția din lemn, dacă se 
justifică prin importanța biodiversității și 
prin plăți compensatorii pentru proprietarii 
privați de pădure şi recoltarea optimă 
a produselor nelemnoase. Diminuarea 
recoltării masei lemnoase va crea 
oportunități de creştere a potențialului 
de produse nelemnoase  şi de vânătoare 
recreativă. Implementarea planurilor 
de management al siturilor analizate, 
împreună cu o mai bună aplicare a 
reglementărilor silvice specifice, va duce 
la diminuarea defrişării şi vânătorii ilegale.
SEM va duce inițial la scăderea valorilor 
serviciilor furnizate de sectorul forestier, 
deoarece recoltarea masei lemnoase 
scade din cauza reducerii procentului 
de creştere anuală recoltată şi deoarece 
compensația creşte în funcție de creşterea 
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restricțiilor de tăiere. În timp însă, valoarea 
pădurilor din ariile protejate creşte 
treptat, recuperând valoarea pierdută 
prin reducerea masei lemnoase recoltate, 
datorită valorii crescute a produselor 
nelemnoase.  Productivitatea produselor 
nelemnoase ale pădurii are la bază 
ecosisteme sănătoase şi biodiversitate. 
Rata de creştere încetineşte în final pe 
măsură ce se ating rate de recoltare 
optime şi este constantă pe termen lung.
Factorii de care s-a ținut cont în 
previzionarea celor două scenarii în fiecare 
dintre siturile analizate au fost următorii:

 ›  veniturile generate de activitatea  
forestieră;

 ›  suprafața ocupată cu păduri în Ha;

 ›  prețul mediu al unui metru cub de masă 

lemnoasă pe picior (conform Legii 4/2015);

 ›  cantitatea medie de masă lemnoasă la 
hectar

 ›  cheltuielile cu paza, protecția și igiena 
pădurilor din interiorul siturilor;

 ›  impozitul pe proprietate;

 ›  cheltuielie cu lucrările de întreținere 
(răritura, igiena) s-au considerat = 0, 
întrucât se compensează cu venitul din 
materialul scos în procesul de întreținere și 
valorificat ca atare;

 ›  cantitatea exploatată anual  pe ha;

 ›  posibilitatea  anuală  pe ha;

 ›  beneficii previzionate în ambele 
scenarii.

3.2.2.1 CONTRIBUȚIA SERVICIILOR ECOSISTEMICE DIN SITUL NATURA 

2000 BETFIA ȘI REZERVAȚIA NATURALĂ LOCUL FOSILIFER DE PE 

DEALUL ȘOMLEULUI ASUPRA APROVIZIONĂRII CU LEMN

Ponderea actuală a pădurilor prezente în Situl Natura 2000 Betfia și rezervația naturală 
Locul fosilifer de pe Dealul Șomleului:

Sursa: RNP Romsilva, DS Bihor (Regia Națională a Pădurilor Romsilva, Direcția Silvică Bihor)

ROSCI0008 Betfia, R.N. Locul fosilier de pe Dealul Șomleului: Suprafață (ha) Pondere (%) 

a.    comuna Sânmartîn - județul Bihor - (14%)     
Pădure 700,05 79,81 

b.    comuna Hidişelu de Sus - județul Bihor - (4%)     
Pădure 348,24 99,01 

c.    comuna Oşorhei - județul Bihor - (8%)     
Pădure 502,23 94,68 

Zone de tranziție cu arbuști (în general defrișate) 23,08 4,35 
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Pentru previzionarea veniturilor actualizate din aprovizionarea cu lemn în scenariul BAU 
s-au luat în calcul, pornind de la nivelele actuale, în conformitate cu Legea nr. 46/2008 
Codul silvic, republicată la 12 august 2015, următoarele elemente:

Pentru previzionarea veniturilor actualizate de aprovizionare cu lemn în scenariul SEM, 
scenariul cu „administrarea sustenabilă a ecosistemului”, s-au luat în calcul în conformitate 
cu  Legea nr. 46/2008 Codul silvic, republicată la 12 august 2015, următoarele prezumții:

Scenariul "nu se face nimic" - BAU - UM Nivel 

Veniturile generate de activitatea  forestieră mii lei  previzionate 

Suprafața ocupată cu păduri  ha 1551 
Prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior 
(Legea 4/2015) lei/mc 115 

Cantitatea medie masă lemnoasă la hectar mc 225 

Cheltuieli  pază, protecție, igienă, impozite, din care: euro/ha 30 

- pază euro/ha 20 

- impozit pe proprietate euro/ha 10 
- lucrări întreținere (răritură, igienă) = 0 (se compensează cu 

venitul din materialul scos la întreținere) euro/ha 0 

Cantitatea exploatată anual pe ha mc 2,70 

Posibilitatea  anuală pe ha mc 3,26 

Beneficii - BAU -    previzionate 
Valoarea actualizată a serviciilor ecosistemice de 
aprovizionare cu lemn în scenariul BAU - mii lei -   1.866    

Scenariul cu "administrare sustenabilă a ”ecosistemului" - 
SEM – UM Nivel 

Veniturile generate de activitatea  forestieră  mii lei previzionate 

Suprafața ocupată cu păduri  ha 1551 
Prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior 
(Legea 4/2015) lei/mc 115 

Cantitatea medie masă lemnoasă la hectar mc 225 

Cheltuieli pază, protecție, igienă, impozite, din care: euro/ha 30 

- pază euro/ha 20 

- impozit pe proprietate euro/ha 10 
- lucrări întreținere (răritură, igienă) = 0 (se compensează cu 

venitul din materialul scos la întreținere) euro/ha 0 
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Procent de tăiere mai scazut cu 7% anual % 7% 

Cantitatea exploatată anual  pe ha mc 2,70 

Posibilitatea  anuală  pe ha mc 3,26 
Ajutor de stat, reprezentând compensații pt proprietarii de păduri 
din ariile protejate primii 5 ani mii lei 500 

Ajutor de stat, reprezentând compensații pt proprietarii de păduri 
din ariile protejate următorii 2 ani euro/ha 200 

Beneficii - SEM - mii lei -   previzionate 
Valoarea actualizată a serviciilor ecosistemice de 
aprovizionare cu lemn în scenariul SEM - mii lei -   1.791    

Incrementarea veniturilor și beneficiilor    previzionat 

Factor de actualizare   14,00% 
Valoarea netă actualizată a serviciului ecosistemic de 
aprovizionare cu lemn în scenariul SEM - mii lei -   -75    

Previziunile celor două scenarii pe o 
perioadă de 25 ani sunt prezentate în 
anexa nr. 1 – VNA a serviciilor ecosistemice  
din Situl Natura 2000 Betfia și rezervația 
naturală Locul fosilifer de pe Dealul 
Șomleului.

Valoarea serviciilor de aprovizionare 
forestieră  din Situl Natura 2000 Betfia 
și rezervația naturală Locul fosilifer 
de pe Dealul Șomleului este estimată 
la aproximativ 1.866 mii lei, conform 
scenariului BAU, în următorii 25 de ani. Cu 
toate acestea, veniturile vor dispărea după 
30 de ani, deoarece capacitatea sitului de 
a genera lemn valoros din punct de vedere 
economic şi al produselor forestiere 
nelemnoase scade. Aceasta, fără a se 
mai lua în calcul pierderile însemnate 
înregistrate de alte servicii ecosistemice 
forestiere, cum ar fi sechestrarea 
carbonului, reglarea apelor şi controlul 
eroziunii solului, amenajarea peisagistică şi 
turismul. Scenariul SEM implică o scădere 
pe termen scurt a valorilor aferente 

lemnului forestier, produselor forestiere 
nelemnoase şi o scădere a veniturilor 
publice din cauza plăților compensatorii 
pentru zonele scoase din producție. Cu 
toate acestea, pe termen lung, valoarea 
sitului în scenariul SEM îşi va reveni şi 
se estimează că va genera o valoare 
actualizată netă (VAN) mai mare după 
25 de ani. În plus, se asigură alte servicii 
ecosistemice generate şi/sau întreținute 
de silvicultura sustenabilă (de exemplu, 
sechestrarea carbonului, reglarea apelor 
şi controlul eroziunii solului, peisaje). 
Valoarea actualizată pe 25 de ani în 
scenariul SEM este de 1.791  mii lei, care 
prin incrementarea celor două scenarii 
determină o valoare netă actualizat 
negativă de – 75 mii lei.

În prezent, nu se captează potențialul 
complet al produselor forestiere 
nelemnoase. Scenariul SEM presupune 
o creştere însemnată a producției de 
produse forestiere nelemnoase.
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Procent de tăiere mai scăzut cu 7% anual  % 7% 

Cantitatea exploatată anual pe ha  mc 2,70 

Posibilitatea  anuală pe ha  mc 3,26 
Ajutor de stat, reprezentând compensații  pt proprietarii de păduri 
din ariile protejate primii 5 ani euro/ha 500 
Ajutor de stat, reprezentând compensații  pt proprietarii de păduri 
din ariile protejate următorii 2 ani euro/ha 200 

Beneficii - SEM -   previzionat 
Valoarea actualizată a serviciilor ecosistemice de 
aprovizionare cu lemn în scenariul SEM - mii lei -   8.259    

Incrementarea veniturilor și beneficiilor    previzionat 

Factor de actualizare   14,00% 
Valoarea netă actualizată – mii lei -   -348    

 

Previziunile celor două scenarii pe o 
perioadă de 25 ani sunt  prezentate în 
anexa nr. 2 – VNA a serviciilor ecosistemice  
din Situl Natura 2000 Coridorul Munții 
Bihorului Codru Moma.

Valoarea serviciilor de aprovizionare 
forestieră  din Situl Natura 2000 Coridorul 
Munții Bihorului Codru Moma este 
estimată la aproximativ 8.607 mii lei, 
conform scenariului BAU, în următorii 
25 de ani. Cu toate acestea, veniturile 
vor dispărea după 30 de ani, deoarece 
capacitatea sitului de a genera lemn 
valoros din punct de vedere economic 
şi al produselor forestiere nelemnoase 
scade. Aceasta, fără a se mai lua în calcul 
pierderile însemnate înregistrate de alte 
servicii ecosistemice forestiere, cum ar fi 
sechestrarea carbonului, reglarea apelor 
şi controlul eroziunii solului, amenajarea 
peisagistică şi turismul. Scenariul SEM 
implică o scădere pe termen scurt a 
valorilor aferente lemnului forestier, 

produselor forestiere nelemnoase şi o 
scădere a veniturilor publice din cauza 
plăților compensatorii pentru zonele 
scoase din producție. Cu toate acestea, pe 
termen lung, valoarea sitului în scenariul 
SEM îşi va reveni şi se estimează că va 
genera o valoare actualizată netă (VAN) 
mai mare după 25 de ani. În plus, se asigură 
alte servicii ecosistemice generate şi/
sau întreținute de silvicultura sustenabilă 
(de exemplu, sechestrarea carbonului, 
reglarea apelor şi controlul eroziunii 
solului, peisaje). Valoarea actualizată pe 
25 de ani în scenariul SEM este de 8.259  
mii lei, care prin incrementarea celor 
două scenarii determină o valoare netă 
actualizată negativă de – 348 mii lei.

În prezent, nu se captează potențialul 
complet al produselor forestiere 
nelemnoase. Scenariul SEM presupune 
o creştere însemnată a producției de 
produse forestiere nelemnoase.
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3.2.2.3 CONTRIBUȚIA SERVICIILOR ECOSISTEMICE DIN SITUL NATURA 

2000 FERICE - PLAI ASUPRA APROVIZIONĂRII CU LEMN

Ponderea actuală a pădurilor prezente în Situl Natura 2000 Ferice - Plai:

Pentru previzionarea veniturilor actualizate din aprovizionarea cu lemn în scenariul BAU 
s-au luat în calcul, în conformitate cu  Legea nr. 46/2008 Codul silvic, republicată la 12 
august 2015, pornind de la nivelele actuale, următoarele elemente:

Sursa: RNP Romsilva, DS Bihor (Regia Națională a Pădurilor Romsilva, Direcția Silvică Bihor)

ROSCI 0084 Ferice – Plai: Suprafață (ha) Pondere (%) 

a.    comuna Budureasa - județul Bihor - (6%)   
Pădure 1890,07 94,93 

b.    comuna Curățele - județul Bihor - (<1%)   
Pădure 0,52 25,94 

Scenariul "nu se face nimic" - BAU - UM Nivel 
Veniturile generate de activitatea  forestieră mii lei previzionate 

Suprafața ocupată cu păduri  Ha 1891 
Prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior 
(Legea 4/2015) lei/mc 115 

Cantiatatea medie masă lemnoasă la hectar mc 225 

Cheltuieli  pază, protecție, igienă, impozite, din care: euro/ha 30 

- Pază euro/ha 20 

- impozit pe proprietate euro/ha 10 

- lucrări întreținere (răritură, igienă) = 0 (se compensează cu 
venitul din materialul scos la întreținere) euro/ha 0 

Cantitatea exploatată anual  pe ha mc 2,70 

Posibilitatea  anuală  pe ha mc 3,26 

Beneficii - BAU -    previzionate 
Valoarea actualizată a serviciilor ecosistemice de 
aprovizionare cu lemn în scenariul BAU - mii lei -   2.275    
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Pentru previzionarea veniturilor actualizate de aprovizionare cu lemn în scenariul SEM, 
scenariul cu „administrarea sustenabilă a ecosistemului” s-au luat în calcul în conformitate 
cu  Legea nr. 46/2008 Codul silvic, republicată la 12 august 2015, următoarele prezumții: 

Scenariul cu "administrare sustenabilă a ecosistemului" 
 
SEM  UM Nivel 

Veniturile generate de activitatea  forestieră  mii lei previzionate 
Suprafața ocupată  cu păduri  ha 1891 
Prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior (Legea 
4/2015) lei/mc 115 

Cantiatatea medie masă lemnoasă la hectar mc 225 

Cheltuieli  pază, protecție, igienă, impozite, din care: euro/ha 30 

- Pază euro/ha 20 

- impozit pe proprietate euro/ha 10 
- lucrări întreținere (răritură, igienă) = 0 (se compensează cu 

venitul din materialul scos la întreținere) euro/ha 0 

Procent de taiere mai scăzut cu 7% anual %  7% 

Cantitatea exploatată anual pe ha mc  2,70 

Posibilitatea  anuală pe ha mc  3,26 
Ajutor de stat, reprezentând compensații  pt proprietarii de păduri 
din ariile protejate primii 5 ani euro/ha 500 
Ajutor de stat, reprezentând compensații  pt proprietarii de păduri 
din ariile protejate următorii 2 ani euro/ha 200 

Beneficii - SEM -    previzionat 
Valoarea actualizată a serviciilor ecosistemice de 
aprovizionare cu lemn în scenariul SEM - mii lei -   2.183    

Incrementarea veniturilor și beneficiilor    previzionat 

Factor de actualizare   14,00% 

Valoarea netă actualizată – mii lei -   -92    

Previziunile celor două scenarii pe o 
perioadă de 25 ani sunt  prezentate în 
anexa nr. 3 – VNA a serviciilor ecosistemice  
din Situl Natura 2000 Ferice – Plai.

Valoarea serviciilor de aprovizionare 
forestieră  din Situl Natura 2000 Ferice – 
Plai este estimată la aproximativ 2.275 mii 
lei, conform scenariului BAU, în următorii 
25 de ani. Cu toate acestea, veniturile 
vor dispărea după 30 de ani, deoarece 
capacitatea sitului de a genera lemn 
valoros din punct de vedere economic 
şi al produselor forestiere nelemnoase 
scade. Aceasta, fără a se mai lua în calcul 
pierderile însemnate înregistrate de alte 

servicii ecosistemice forestiere, cum ar fi 
sechestrarea carbonului, reglarea apelor 
şi controlul eroziunii solului, amenajarea 
peisagistică şi turismul. Scenariul SEM 
implică o scădere pe termen scurt a 
valorilor aferente lemnului forestier, 
produselor forestiere nelemnoase şi o 
scădere a veniturilor publice din cauza 
plăților compensatorii pentru zonele 
scoase din producție. Cu toate acestea, pe 
termen lung, valoarea sitului în scenariul 
SEM îşi va reveni şi se estimează că va 
genera o valoare actualizată netă (VAN) 
mai mare după 25 de ani. În plus, se asigură 
alte servicii ecosistemice generate şi/
sau întreținute de silvicultura sustenabilă 
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(de exemplu, sechestrarea carbonului, 
reglarea apelor şi controlul eroziunii solului, 
peisaje). Valoarea actualizată pe 25 de ani 
în scenariul SEM este de 2.183  mii lei, care 
prin incrementarea celor două scenarii 
determină o valoare netă actualizată 
negativă de – 92 mii lei.

În prezent, nu se captează potențialul 
complet al produselor forestiere 
nelemnoase. Scenariul SEM presupune 
o creştere însemnată a producției de 
produse forestiere nelemnoase.

3.2.2.4 CONTRIBUȚIA SERVICIILOR ECOSISTEMICE DIN SITUL NATURA 

2000 LACUL PEȚEA ASUPRA APROVIZIONĂRII CU LEMN
 › nu este cazul

3.2.2.5 CONTRIBUȚIA SERVICIILOR ECOSISTEMICE DIN SITUL NATURA 

2000 PAJIŞTEA FERGENIC ASUPRA APROVIZIONĂRII CU LEMN 
 › nu este cazul
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3.2.2.6 CONTRIBUȚIA SERVICIILOR ECOSISTEMICE DIN SITUL NATURA 

2000 PLATOUL VASCĂU ASUPRA APROVIZIONĂRII CU LEMN

Ponderea actuală a pădurilor prezente în Situl Natura 2000 Platoul Vașcău:

Pentru previzionarea veniturilor actualizate din aprovizionarea cu lemn în scenariul BAU 
s-au luat în calcul, în conformitate cu  Legea nr. 46/2008 Codul silvic, republicată la 12 
august 2015, pornind de la nivelele actuale, următoarele elemente:

ROSCI0200 Platoul Vașcău: Suprafață (ha) Pondere (%) 

a.    comuna Dezna - județul Arad - (<1%)     

Pădure 1,495 4,450 

b.    comuna Gurahonț - județul Arad - (<1%)     

Pădure 0,000 0,000 

c.    comuna Cărpinet - județul Bihor - (55%)     

Pădure 1565,922 41,267 

d.    oraş Vaşcău - județul Bihor - (15%)     

Pădure 550,487 54,383 

e.    comuna Criștioru de jos - județul Bihor - (2%)     

Pădure 77,988 48,500 

Sursa: RNP Romsilva, DS Bihor (Regia Națională a Pădurilor Romsilva, Direcția Silvică Bihor)

Sursa: RNP Romsilva, DS Arad (Regia Națională a Pădurilor Romsilva, Direcția Silvică Arad)

Scenariul "nu se face nimic" - BAU - UM Nivel 

Veniturile generate de activitatea  forestieră mii lei previzionate 

Suprafața ocupată  cu păduri  ha 2196 
Prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior 
(Legea 4/2015) lei/mc 115 

Cantiatatea medie masă lemnoasă la hectar mc 225 

Cheltuieli  pază, protecție, igienă, impozite, din care: euro/ha 30 

- Pază euro/ha 20 

- impozit pe proprietate euro/ha 10 
- lucrări întreținere (răritură, igienă) = 0 (se compensează 

cu venitul din materialul scos la întreținere) euro/ha 0 

Cantitatea exploatată anual pe ha mc 2,70 

Posibilitatea anuală pe ha mc 3,26 

Beneficii - BAU -   previzionat 
Valoarea actualizată a serviciilor ecosistemice de 
aprovizionare cu lemn în scenariul BAU - mii lei -   2.643    
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Previziunile celor două scenarii pe o 
perioadă de 25 ani sunt prezentate în 
anexa nr. 6 – VNA a serviciilor ecosistemice  
din Situl Natura 2000 Platoul Vascău.

Valoarea serviciilor de aprovizionare 
forestieră  din Situl Natura 2000 Platoul 
Vascău este estimată la aproximativ 
2.643 mii lei, conform scenariului BAU, 
în următorii 25 de ani. Cu toate acestea, 
veniturile vor dispărea după 30 de ani, 
deoarece capacitatea sitului de a genera 
lemn valoros din punct de vedere economic 
şi al produselor forestiere nelemnoase 

scade. Aceasta, fără a se mai lua în calcul 
pierderile însemnate înregistrate de alte 
servicii ecosistemice forestiere, cum ar fi 
sechestrarea carbonului, reglarea apelor 
şi controlul eroziunii solului, amenajarea 
peisagistică şi turismul. Scenariul SEM 
implică o scădere pe termen scurt a 
valorilor aferente lemnului forestier, 
produselor forestiere nelemnoase şi o 
scădere a veniturilor publice din cauza 
plăților compensatorii pentru zonele 
scoase din producție. Cu toate acestea, pe 
termen lung, valoarea sitului în scenariul 
SEM îşi va reveni şi se estimează că va 

Pentru previzionarea veniturilor actualizate de aprovizionare cu lemn în scenariul SEM, 
scenariul cu „administrarea sustenabilă a ecosistemului” s-au luat în calcul în conformitate 
cu  Legea nr. 46/2008 Codul silvic, republicată la 12 august 2015, următoarele prezumții: 

Scenariul cu "administrare sustenabilă a ecosistemului" – 
SEM UM Nivel 

Veniturile generate de activitatea  forestieră mii lei previzionate 

Suprafața ocupată  cu păduri   ha 2196 
Prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior 
(Legea 4/2015)  Lei  115 

Cantiatatea medie masă lemnoasă la hectar  mc 225 

Cheltuieli  pază, protecție, igienă, impozite, din care: euro/ha 30 

- Pază euro/ha 20 

- impozit pe proprietate euro/ha 10 
- lucrări întreținere (răritură, igienă) = 0 (se compensează 

cu venitul din materialul scos la întreținere)  euro/ha 0 

Procent de tăiere mai scăzut cu 7% anual   7% 

Cantitatea exploatată anual  pe ha mc  2,70 

Posibilitatea  anuală  pe ha mc  3,26 
Ajutor de stat, reprezentând compensații  pt proprietarii de 
păduri din ariile protejate primii 5 ani euro/ha 500 
Ajutor de stat, reprezentând compensații  pt proprietarii de 
păduri din ariile protejate următorii 2 ani euro/ha 200 

Beneficii - SEM -   previzionat 

Valoarea actualizată a serviciilor ecosistemice de 
aprovizionare cu lemn în scenariul SEM - mii lei -   2.536    

Incrementarea veniturilor și beneficiilor   previzionat 

Factor de actualizare   14,00% 

Valoarea netă actualizată – mii lei -   -107    
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genera o valoare actualizată netă (VAN) 
mai mare după 25 de ani. În plus, se asigură 
alte servicii ecosistemice generate şi/
sau întreținute de silvicultura sustenabilă 
(de exemplu, sechestrarea carbonului, 
reglarea apelor şi controlul eroziunii 
solului, peisaje). Valoarea actualizată pe 
25 de ani în scenariul SEM este de 2.536  
mii lei, care prin incrementarea celor 

două scenarii determină o valoare netă 
actualizată negativă de – 107 mii lei.

În prezent, nu se captează potențialul 
complet al produselor forestiere 
nelemnoase. Scenariul SEM presupune 
o creştere însemnată a producției de 
produse forestiere nelemnoase.  

Ponderea actuală a pădurilor prezente în Situl Natura 2000 Tăşad, R.N. Calcarele 
Tortoniene de la Tăşad:

Sursa: RNP Romsilva, DS Bihor (Regia Națională a Pădurilor Romsilva, Direcția Silvică Bihor)

Pentru previzionarea veniturilor actualizate din aprovizionarea cu lemn în scenariul BAU 
s-au luat în calcul, în conformitate cu  Legea nr. 46/2008 Codul silvic, republicată la 12 
august 2015, pornind de la nivelele actuale, următoarele elemente:

3.2.2.7 CONTRIBUȚIA SERVICIILOR ECOSISTEMICE DIN SITUL NATURA 

2000 TĂŞAD, R.N. CALCARELE TORTONIENE DE LA TĂŞAD ASUPRA 

APROVIZIONĂRII CU LEMN

ROSCI0240 Tăşad, R.N. Calcarele Tortoniene de la Tăşad: Suprafață (ha) Pondere (%) 

a.    comuna Drăgeşti - județul Bihor - (27%)     

Pădure 680,054 46,972 

b.    comuna Copăcel - județul Bihor - (1%)     

Pădure 140,929 99,769 

Scenariul "nu se face nimic" - BAU - UM Nivel 
Veniturile generate de activitatea  forestieră mii lei previzionate 

Suprafața ocupată cu păduri  ha 821 

Prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior 
(Legea 4/2015) lei/mc 115 

Cantiatatea medie masă lemnoasă la hectar mc 225 

Cheltuieli  pază, protecție, igienă, impozite, din care: euro/ha 30 

- Pază euro/ha 20 
- impozit pe proprietate euro/ha 10 
- lucrări întreținere (răritură, igienă) = 0 (se compensează 

cu venitul din materialul scos la întreținere) euro/ha 0 

Cantitatea exploatată anual pe ha mc 2,70 

Posibilitatea  anuală  pe ha mc 3,26 

Beneficii - BAU -   previzionat 
Valoarea actualizată a serviciilor ecosistemice de 
aprovizionare cu lemn în scenariul BAU - mii lei -   988    
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Pentru previzionarea veniturilor actualizate din aprovizionarea cu lemn în scenariul BAU 
s-au luat în calcul, în conformitate cu  Legea nr. 46/2008 Codul silvic, republicată la 12 
august 2015, pornind de la nivelele actuale, următoarele elemente:

Scenariul cu "administrare sustenabilă a ecosistemului" - 
SEM UM Nivel 

Veniturile generate de activitatea  forestieră mii lei previzionate 

Suprafața ocupată  cu păduri   ha 821 
Prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior 
(Legea 4/2015)  Lei/mc 115 

Cantiatatea medie masă lemnoasă la hectar  mc 225 

Cheltuieli  pază, protecție, igienă, impozite, din care:  euro/mc 30 

- pază euro/mc 20 

- impozit pe proprietate euro/mc 10 
- lucrări întreținere (răritură, igienă) = 0 (se compensează 

cu venitul din materialul scos la întreținere) 
euro/mc 

0 

Procent de tăiere mai scăzut cu 7% anual   7% 

Cantitatea exploatată anual pe ha mc  2,70 

Posibilitatea  anuală pe ha mc  3,26 
Ajutor de stat, reprezentând compensații  pt proprietarii de 
păduri din ariile protejate primii 5 ani euro/ha 500 
Ajutor de stat, reprezentând compensații  pt proprietarii de 
păduri din ariile protejate următorii 2 ani euro/ha 200 
Beneficii - SEM -   previzionat 
Valoarea actualizată a serviciilor ecosistemice de 
aprovizionare cu lemn în scenariul SEM - mii lei -   948    

Factor de actualizare   14,00% 

Valoarea netă actualizată – mii lei -    -40    

Previziunile celor două scenarii pe o 
perioadă de 25 ani sunt  prezentate în 
anexa nr. 7 – VNA a serviciilor ecosistemice  
din Situl Natura 2000 Tăşad, R.N. Calcarele 
Tortoniene de la Tăşad.

Valoarea serviciilor de aprovizionare 
forestieră  din Situl Natura 2000 Tăşad, 
R.N. Calcarele Tortoniene de la Tăşad 
este estimată la aproximativ 988 mii lei, 
conform scenariului BAU, în următorii 
25 de ani. Cu toate acestea, veniturile 
vor dispărea după 30 de ani, deoarece 
capacitatea sitului de a genera lemn 
valoros din punct de vedere economic 
şi al produselor forestiere nelemnoase 
scade. Aceasta, fără a se mai lua în calcul 
pierderile însemnate înregistrate de alte 

servicii ecosistemice forestiere, cum ar fi 
sechestrarea carbonului, reglarea apelor 
şi controlul eroziunii solului, amenajarea 
peisagistică şi turismul. Scenariul SEM 
implică o scădere pe termen scurt a 
valorilor aferente lemnului forestier, 
produselor forestiere nelemnoase şi o 
scădere a veniturilor publice din cauza 
plăților compensatorii pentru zonele 
scoase din producție. Cu toate acestea, pe 
termen lung, valoarea sitului în scenariul 
SEM îşi va reveni şi se estimează că va 
genera o valoare actualizată netă (VAN) 
mai mare după 25 de ani. În plus, se asigură 
alte servicii ecosistemice generate şi/
sau întreținute de silvicultura sustenabilă 
(de exemplu, sechestrarea carbonului, 
reglarea apelor şi controlul eroziunii solului, 
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peisaje). Valoarea actualizată pe 25 de ani 
în scenariul SEM este de 948  mii lei, care 
prin incrementarea celor două scenarii 
determină o valoare netă actualizată 
negativă de – 40 mii lei.

În prezent, nu se captează potențialul 
complet al produselor forestiere 
nelemnoase. Scenariul SEM presupune 
o creştere însemnată a producției de 
produse forestiere nelemnoase. 

Ponderea actuală a pădurilor prezente în Situl Natura 2000 Valea Roşie:

Pentru previzionarea veniturilor actualizate din aprovizionarea cu lemn în scenariul BAU 
s-au luat în calcul, în conformitate cu  Legea nr. 46/2008 Codul silvic, republicată la 12 
august 2015, pornind de la nivelele actuale, următoarele elemente:

Sursa: RNP Romsilva, DS Bihor (Regia Națională a Pădurilor Romsilva, Direcția Silvică Bihor)

3.2.2.8 CONTRIBUȚIA SERVICIILOR ECOSISTEMICE DIN SITUL NATURA 

2000 VALEA ROŞIE ASUPRA APROVIZIONĂRII CU LEMN

ROSCI 0267 Valea Roşie: Suprafață (ha) Pondere (%) 

a.    comuna Paleu - județul Bihor - (16%)     

Pădure 689,537 96,070 

b.    comuna Ineu - județul Bihor - (1%)     

Pădure 67,493 100,000 
c.    municipiul Oradea – județul Bihor - (<1%)     
Pădure 0,313 100,000 

d.    comuna Oşorhei – județul Bihor - (<1%)     

Pădure 1,112 100,000 

Scenariul "nu se face nimic" - BAU - UM Nivel 

Veniturile generate de activitatea  forestieră mii lei previzionate 

Suprafața ocupată  cu păduri  ha 757 
Prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior 
(Legea 4/2015) lei/mc 115 

Cantiatatea medie masă lemnoasă la hectar mc 225 

Cheltuieli  pază, protecție, igienă, impozite, din care: euro/ha 30 

- pază euro/ha 20 

- impozit pe proprietate euro/ha 10 

- lucrări întreținere (răritură, igienă) = 0 (se compensează 
cu venitul din materialul scos la întreținere) euro/ha 0 

Cantitatea exploatată anual  pe ha mc 2,70 

Posibilitatea  anuală  pe ha mc 3,26 

Beneficii - BAU -   previzionat 

Valoarea actualizată a serviciilor ecosistemice de 
aprovizionare cu lemn în scenariul BAU - mii lei -   911    
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Pentru previzionarea veniturilor actualizate de aprovizionare cu lemn în scenariul SEM, 
scenariul cu „administrarea sustenabilă a ecosistemului”, s-au luat în calcul în conformitate 
cu  Legea nr. 46/2008 Codul silvic, republicată la 12 august 2015, următoarele prezumții:

Scenariul cu "administrare sustenabilă a ecosistemului" - 
SEM - UM Nivel 

Veniturile generate de activitatea  forestieră mii lei previzionate 

Suprafața ocupată  cu păduri  ha 757 
Prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior 
(Legea 4/2015) lei/mc 115 

Cantiatatea medie masă lemnoasă la hectar mc 225 

Cheltuieli  pază, protecție, igienă, impozite, din care: euro/ha 30 

- pază euro/ha 20 

- impozit pe proprietate euro/ha 10 
- lucrări întreținere (răritură, igienă) = 0 (se compensează 

cu venitul din materialul scos la întreținere) euro/ha 0 

Procent de tăiere mai scăzut cu 7% anual   7% 

Cantitatea exploatată anual pe ha mc  2,70 

Posibilitatea  anuală pe ha mc  3,26 
Ajutor de stat, reprezentând compensații  pt proprietarii de 
păduri din ariile protejate primii 5 ani euro/ha 500 
Ajutor de stat, reprezentând compensații  pt proprietarii de 
păduri din ariile protejate următorii 2 ani euro/ha 200 

Beneficii - SEM -   previzionat 

Valoarea actualizată a serviciilor ecosistemice de 
aprovizionare cu lemn în scenariul SEM - mii lei -   875    

Factor de actualizare   14,00% 

Valoarea netă actualizată – mii lei -   -36    

Previziunile celor două scenarii pe o 
perioadă de 25 ani sunt  prezentate în 
anexa nr. 7 – VNA a serviciilor ecosistemice  
din Situl Natura 2000 Valea Roşie.

Valoarea serviciilor de aprovizionare 
forestieră  din Situl Natura 2000 Valea 
Roşie este estimată la aproximativ 911 mii 
lei, conform scenariului BAU, în următorii 
25 de ani. Cu toate acestea, veniturile 
vor dispărea după 30 de ani, deoarece 
capacitatea sitului de a genera lemn 
valoros din punct de vedere economic 
şi al produselor forestiere nelemnoase 
scade. Aceasta, fără a se mai lua în calcul 
pierderile însemnate înregistrate de alte 

servicii ecosistemice forestiere, cum ar fi 
sechestrarea carbonului, reglarea apelor 
şi controlul eroziunii solului, amenajarea 
peisagistică şi turismul. Scenariul SEM 
implică o scădere pe termen scurt a 
valorilor aferente lemnului forestier, 
produselor forestiere nelemnoase şi o 
scădere a veniturilor publice din cauza 
plăților compensatorii pentru zonele 
scoase din producție. Cu toate acestea, pe 
termen lung, valoarea sitului în scenariul 
SEM îşi va reveni şi se estimează că va 
genera o valoare actualizată netă (VAN) 
mai mare după 25 de ani. În plus, se asigură 
alte servicii ecosistemice generate şi/
sau întreținute de silvicultura sustenabilă 
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(de exemplu, sechestrarea carbonului, 
reglarea apelor şi controlul eroziunii solului, 
peisaje). Valoarea actualizată pe 25 de ani 
în scenariul SEM este de 875  mii lei, care 
prin incrementarea celor două scenarii 
determină o valoare netă actualizată 
negativă de – 36 mii lei.

În prezent, nu se captează potențialul 
complet al produselor forestiere 
nelemnoase. Scenariul SEM presupune 
o creştere însemnată a producției de 
produse forestiere nelemnoase.
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Schimbările Climatice reprezintă un 
proces cu caracter global cu care se 
confruntă omenirea în acest secol din 
punct de vedere al protecției mediului 
înconjurător. Prima acțiune de combatere 
a fenomenului a avut loc în anul 1992 la Rio 
de Janeiro prin semnarea Convenției-cadru 
a Națiunilor Unite asupra Schimbărilor 
Climatice, ratificată în țara noastră prin 
Legea nr. 24/1994, prin care cele 194 de 
țări semnatare au convenit să acționeze 
pe termen lung în vederea stabilizării 
concentrației de gaze cu efect de seră din 
atmosferă la un nivel care să împiedice 
influența periculoasă a omului asupra 
sistemului climatic. După cinci ani, la Kyoto 
în Japonia, țările dezvoltate au concretizat 
acțiunea de combatere a schimbărilor 
climatice prin asumarea unor angajamente 
de limitare şi reducere a emisiilor de gaze 
cu efect de seră în perioada 2008-2012 
şi au identificat mijloacele de colaborare 
internațională în vederea atingerii acestor 
obiective.

Rapoartele ştiințifice ulterioare au arătat 
că pentru atingerea scopului final al 
Convenției-cadru a Națiunilor Unite privind 
Schimbările Climatice sunt necesare 
acțiuni mult mai energice din partea 
tuturor țărilor, inclusiv din partea țărilor în 
curs de dezvoltare, astfel ca la nivel global 
să se înregistreze o scădere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră de cel puțin 50% la 
nivelul anului 2050 comparativ cu nivelul 
de emisii din anul 1990. Această țintă 
de reducere stabilită la nivel global se 
poate realiza doar dacă țările dezvoltate 
vor reduce împreună emisiile de gaze cu 
efect de seră la nivelul anului 2050 cu 
valori procentuale cuprinse între 60-80% 
comparativ cu nivelul emisiilor din anul 
1990. Dorind să-şi mențină rolul de lider 
internațional în combaterea schimbărilor 
climatice, Uniunea Europeană a adoptat în 
mod unilateral în anul 2007 angajamentul 

de a reduce emisiile de gaze cu efect de 
seră la nivelul anului 2020 cu un procent 
de 20% comparativ cu nivelul emisiilor din 
anul 1990 şi a promovat în acest sens în 
anul 2009, pachetul legislativ ”Schimbări 
Climatice – Energie”, prin care se stabilesc 
instrumente şi măsuri concrete vizând 
atingerea acestui obiectiv. Datorită 
inerției sistemului climatic, în pofida 
tuturor eforturilor de reducere a emisiilor 
de gaze cu efect de seră, temperatura 
medie globală va continua să crească 
generând un impact negativ asupra 
sistemelor antropice şi naturale. Pentru 
a limita vulnerabilitatea acestor sisteme 
la efectele negative ale schimbărilor 
climatice sunt necesare politici şi măsuri 
care să minimalizeze efectele negative şi 
să maximalizeze beneficiile procesului de 
încălzire globală asupra diferitelor sisteme. 
Potrivit ultimului raport întocmit de Grupul 
Interguvernamental privind Schimbările 
Climatice - IPCC, efectele preconizate ale 
schimbărilor climatice în acest secol vor 
avea un impact major pentru economiile 
şi societățile Statelor Membre. Ca urmare, 
în anul 2007 Comisia Europeană a inițiat 
stabilirea, la nivelul UE, unei politici de 
promovare a unor măsuri de limitare 
a efectelor negative ale schimbărilor 
climatice în diferite sectoare de activitate. 
În anul 2009, în urma unui proces amplu 
de consultare cu Statele Membre şi cu 
factorii implicați, Comisia Europeană 
a publicat ”Cartea Albă - Adaptarea la 
schimbările climatice: Către un cadru de 
acțiune la nivel european”, prin care se 
trasează modul de abordare a promovării 
politicilor şi măsurilor de adaptare 
naționale, astfel încât la nivel european 
să se asigure un impact negativ minim 
asupra sistemelor economice şi sociale şi 
un grad de protecție şi conservare adecvat 
al resurselor naturale. Strategia națională 
privind schimbările climatice 2013-2020, 
abordează în două părți distincte: procesul 

3.2.3 SERVICIUL DE SECHESTRARE A CARBONULUI
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de reducere a emisiilor de gaze cu efect 
de seră în vederea atingerii obiectivelor 
naționale asumate, şi adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice, ținând 
cont de politica Uniunii Europene în 
domeniul schimbărilor climatice şi de 
documentele relevante elaborate la nivel 
european şi menționate anterior, precum 
şi de experiența şi cunoştințele dobândite 
în cadrul unor acțiuni de colaborare 
cu parteneri din străinătate şi instituții 
internaționale de prestigiu.

La nivel global emisiile de CO2 persistă 
și sunt singurele care într-un procent 
considerabil sechestrează aceste emisii 
sunt zonele împădurite. Pădurile consitiuie 
o sursă naturală de stocare a carbonului. 
Pădurile sunt o verigă esențială în ciclul 
global al carbonului, prin capacitatea de a 
absorbi prin fotosinteză CO2 din atmosferă 
şi de a-l stoca în biomasa proprie, în sol şi 
în litieră, reprezentând astfel cel mai mare 
rezervor de carbon din biosfera terestră. 
Din cantitatea de CO2 stocată, cca 76% 
este masă lemnoasă şi biomasă precum 
trunchi, crengi, frunze şi cca 24% se află în 
rădăcini şi sol. În procesul de despădurire 
38% din CO2 absorbit se eliberează 
imediat. Potrivit inventarelor naționale de 
estimare a emisiilor de GES întocmite sub 
UNFCCC, cantitatea medie anuală de carbon 
sechestrat de către pădurile României este 
de cca. 42,9 Mt CO2 eq, reprezentând cca. 
25% din emisiile totale la nivelul ultimilor 
ani, conform datelor cuprinse în Inventarul 
Național al Emisiilor de Gaze cu Efect de 
Seră, INEGES-2012).

Ecosistemele, cum ar fi pădurile şi păşunile, 
oferă un important serviciu de sechestrare 
a carbonului. În prezent, valoarea acestui 
serviciu nu este capitalizată în România, 
deşi piața internațională a carbonului 
aflată în dezvoltare prezintă posibile 
oportunități în acest sens, iar România 
deține importante surse de sechestrare. 

Pentru a  evalua sechestrarea carbonului 
în situri analizate, s-au utilizat aceleași 
supoziții utilizate și în cazul sectorului 
forestier (cantitățile recoltate de 
masă lemnoasă). Nu s-a luat în calcul 
sechestrarea carbonului  de către alte 
ecosisteme din arealele analizate. 

Astfel, în scenariul BAU s-a previzionat 
continuarea recoltării masei lemnoase 
la nivelurile actuale prevăzute în 
amenajamentele silvice, pe baza  creşterilor 
anuale ale pădurilor din siturile analizate 
prin menținerea suprafețelor actuale ale 
pădurilor din siturile analizate. În scenariul 
SEM, zonele protejate din interiorul siturilor 
analizate sunt extinse, previzionând o 
scădere a cantităților de masă lemnoasă 
recoltată în pădurile din interiorul siturilor 
analizate și, ca atare o creştere a cotei de 
carbon sechestrat. Factorul de expansiune 
a biomasei pentru fiecare amenajament 
silvic folosit în previziunea scenariului SEM 
a fost 1,2. Acest factor a fost utilizat în 
previziune ca fiind factorul minim propus 
de Ghidul elaborat de Grupul de Lucru 
Interguvernamental privind Schimbările 
Climatice (IPCC) (IGES 2006). 
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Pornind de la aceleași suprafețe, care au fost 
utilizate în calculul contribuiției  serviciilor 
ecosistemice asupra aprovizionării cu 
lemn, pentru previzionarea veniturilor 

actualizate din sechestrarea carbonului în 
scenariul BAU s-au luat în calcul, pornind de 
la nivelele actuale, următoarele elemente:

Rata cu care o pădure sechestrează 
bioxidul de carbon este intens dezbătută. 
În anul 1999, Van Vuuren și alții, citează 
estimări superioare lui Wackernagel care 
a ponderat cifrele medii ale 26 biomuri 
și a estimat sechestrări ale carbonului de 
5,2 tone CO2/ha. În același an, Nabuurs și 

alții sugerează diferite rate de sechestrare, 
respectiv între 2,2 până la peste 10 tone 
CO2 / ha.
În prezentul studiu s-a ținut cont de 
estimarea lui Wackernagel.

3.2.3.1 CONTRIBUȚIA SERVICIILOR ECOSISTEMICE DIN SITUL NATURA 

2000 BETFIA ȘI REZERVAȚIA NATURALĂ LOCUL FOSILIFER DE PE 

DEALUL ȘOMLEULUI ASUPRA SECHESTRĂRII CARBONULUI

Scenariul "nu se face nimic" - BAU - UM Nivel 

Suprafața pădurilor din situl Natura 2000 ha 1551 

Cantiatatea medie de masă lemnoasă la hectar mc 225 
Volumul masei lemnoase, calculat pe baza prevederilor 
amenajametelor silvice mii mc 349 

Cantitatea exploatată anual pe ha mc 2,70 

Posibilitatea anuală pe ha mc 3,26 

Stocul masei lemnoase pe picior mii mc 350 

Estimări după Wackernagel  tone CO2/Ha 5,2 

Prețul mediu raportat pentru CO2 echivalent, estimat de New 
Energy Finance and Ecosystem Marketplace (2011) pentru 
Mecanismul de Implementare în Comun (JI) prevăzut de protocolul 
de la Kyoto, activ în România23 (4,5 $/t CO2e în 2010) $/to 4,5 

Volumul de CO2 sechestrat tone CO2 8063 

Valoarea în mii lei   145 

Valoarea actualizată a serviciilor ecosistemice de 
sechestrarea a carbonului în scenariul BAU - mii lei -   1002 
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Scenariul cu "administrare sustenabilă a ecosistemului"  
- SEM - UM Nivel 
Suprafața pădurilor din situl Natura 2000 ha 1551 

Estimări după Wackernagel tone CO2/Ha 5,2 

Factorul de expansiune a biomasei pentru fiecare amenajament 
silvic folosit în previziunea scenariului SEM a fost 1,2. Acest factor 
a fost utilizat în previziune ca fiind factorul  minim propus de 
Ghidul elaborat de Grupul de Lucru Interguvernamental privind 
Schimbările Climatice (IPCC) (IGES 2006).   1,2 

Prețul mediu raportat pentru CO2 echivalent, estimat de New 
Energy Finance and Ecosystem Marketplace (2011) pentru 
Mecanismul de Implementare în Comun (JI) prevăzut de 
protocolul de la Kyoto, activ în România23 (4,5 $/t CO2e în 2010) $/to 4,5 

Volumul de CO2 sechestrat tone CO2 previzionat 

Valoarea în mii lei   previzionata 

Valoarea actualizată a serviciilor ecosistemice de 
sechestrarea a carbonului în scenariul SEM - mii lei -   1020 

Incrementarea veniturilor și beneficiilor   previzionat 

Factor de actualizare   14,00% 

Valoarea netă actualizată mii lei  21    

Previziunile celor două scenarii pe o 
perioadă de 25 ani sunt prezentate în 
anexa nr. 1 – VNA a serviciilor ecosistemice  
din Situl Natura 2000 Betfia și Rezervația 
naturală Locul fosilifer de pe Dealul 
Șomleului.

Continuarea scenariului Business as Usual 
va duce la un uşor declin al valorilor 
de sechestrare a carbonului în pădure 
din cauza scăderii volumelor recoltate 
(în funcție de distribuția după clasa de 
vârstă detaliată în amenajamentul silvic) 
şi de aici mai puțin CO2 sechestrat. În 
scenariul BAU, valoarea actualizată (VA) 
a serviciului de sechestrare a serviciilor 
ecosistemice  din Situl Natura 2000 Betfia 
și Rezervația naturală Locul fosilifer de pe 
Dealul Șomleului pentru următorii 25 de 
ani este în jur de 1.002 mii lei.

Gestionarea durabilă a pădurii din Situl 

Natura 2000 Betfia și Rezervația naturală 
Locul fosilifer de pe Dealul Șomleului şi 
aplicarea legii în scenariul SEM vor duce, 
inițial, la scăderea valorilor carbonului 
sechestrat, întrucât volumele recoltate nu 
sunt cu mult mai mici decât în scenariul 
BAU în primii ani. După aceea, din cauza 
scăderii volumului recoltat (aceeaşi 
schemă de reducere utilizată pentru 
evaluarea sectorului forestier), acumularea 
carbonului creşte. Până la sfârşitul perioadei 
de evaluare, creșterile sporite, împreună 
cu volumele recoltate relativ constante, 
generează o valoare stabilă. În scenariul 
SEM, Valoarea Actualizată a sechestrării 
carbonului în următorii 25 de ani este puțin 
peste 1.020 mii lei. Implementând legislația 
corespunzătoare, acest beneficiu ar trebui 
să se poată realiza în viitor, presupunând 
că piața carbonului va continua. Valoarea 
cumulativă totală a SEM în raport cu BAU 
este estimată la 21 mii lei.

Pentru previzionarea veniturilor actualizate de sechestrarea carbonului în scenariul SEM, 
scenariu cu „administrarea sustenabilă a ecosistemului”, s-au luat în calcul următoarele 
prezumții:
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Pornind de la aceleași suprafețe, care au fost 
utilizate în calculul contribuiției  serviciilor 
ecosistemice asupra aprovizionării cu 
lemn, pentru previzionarea veniturilor 

actualizate din sechestrarea carbonului în 
scenariul BAU, s-au luat în calcul, pornind 
de la nivelele actuale, următoarele 
elemente:

3.2.3.2 CONTRIBUȚIA SERVICIILOR ECOSISTEMICE DIN SITUL NATURA 

2000 CORIDORUL MUNȚII BIHORULUI CODRUL MOMA ASUPRA 

SECHESTRĂRII CARBONULUI

Scenariul "nu se face nimic" - BAU - UM Nivel 
Suprafața pădurilor din situl Natura 2000 ha 7152 
Cantiatatea medie masă lemnoasă la hectar mc 225 
Volumul masei lemnoase, calculat pe baza prevederilor 
amenajametelor silvice mii mc 1609 
Cantitatea exploatată anual pe ha mc 2,70 
Posibilitatea anuală pe ha mc 3,26 
Stocul masei lemnoase pe picior mii mc 1613 

Estimări după Wackernagel tone CO2/Ha 5,2 
Nabuurs și al. (1999) sugerează diferite rate de sechestrare 
între 2,2 pâna la peste 10 tone CO2 / ha.     

Prețul mediu raportat pentru CO2 echivalent, estimat de New 
Energy Finance and Ecosystem Marketplace (2011) pentru 
Mecanismul de Implementare în Comun (JI) prevăzut de 
protocolul de la Kyoto, activ în România23 (4,5$/tCO2e în 2010) $/to 4,5 

Volumul de CO2 sechestrat tone CO2 37190 

Valoarea în mii lei   669 
Valoarea actualizată a serviciilor ecosistemice de 
sechestrare a carbonului în scenariul BAU - mii lei -   4623 
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Pentru previzionarea veniturilor actualizate de sechestrarea carbonului în scenariul SEM, 
scenariul cu „administrarea sustenabilă a ecosistemului”, s-au luat în calcul următoarele 
prezumții:

Scenariul cu "administrare sustenabilă a ecosistemului" 
 - SEM - UM Nivel 

Suprafața pădurilor din situl Natura 2000 ha 7152 

Estimări după Wackernagel tone CO2/Ha 5,2 

Factorul de expansiune a biomasei pentru fiecare amenajament 
silvic folosit in previziunea scenariului SEM a fost 1,2. Acest 
factor a fost utilizat în previziune ca fiind factorul  minim propus 
de Ghidul elaborat de Grupul de Lucru Interguvernamental 
privind Schimbările Climatice (IPCC) (IGES 2006).   1,2 
Prețul mediu raportat pentru CO2 echivalent, estimat de New 
Energy Finance and Ecosystem Marketplace (2011) pentru 
Mecanismul de Implementare în Comun (JI) prevăzut de 
protocolul de la Kyoto, activ în România23 (4,5$/tCO2e în 2010) $/to 4,5 

Volumul de CO2 sechestrat tone CO2 previzionat 

Valoarea în mii lei   previzionat 

Valoarea actualizată a serviciilor ecosistemice de 
sechestrarea a carbonului în scenariul SEM - mii lei -   4706 

Incrementarea veniturilor și beneficiilor   Previzionat 

Factor de actualizare   14,00% 

Valoarea netă actualizată - mii lei -  95    

Previziunile celor două scenarii pe o 
perioadă de 25 ani sunt prezentate în 
anexa nr. 2 – VNA a serviciilor ecosistemice  
din Situl Natura 2000 Coridorul Munții 
Bihorului Codrul Moma.

Continuarea scenariului Business as Usual 
va duce la un uşor declin al valorilor de 
sechestrare a carbonului în pădure din 
cauza scăderii volumelor recoltate (în 
funcție de distribuția după clasa de vârstă 
detaliată în amenajamentul silvic) şi de aici 
mai puțin CO2 sechestrat. În scenariul BAU, 
valoarea actualizată (VA) a serviciului de 
sechestrare  a serviciilor ecosistemice  
din Situl Natura 2000 Coridorul Munții 
Bihorului Codrul Moma pentru următorii 25 
de ani este în jur de 4.623 mii lei.

Gestionarea durabilă a pădurii din Situl 
Natura 2000 Coridorul Munții Bihorului 
Codrul Moma şi aplicarea legii în scenariul 

SEM vor duce, inițial, la scăderea valorilor 
carbonului sechestrat, întrucât volumele 
recoltate nu sunt cu mult mai mici decât 
în scenariul BAU în primii ani. După aceea, 
din cauza scăderii volumului recoltat 
(aceeaşi schemă de reducere utilizată 
pentru evaluarea sectorului forestier), 
acumularea carbonului creşte. Până la 
sfârşitul perioadei de evaluare, creşterile 
sporite, împreună cu volumele recoltate 
relativ constante, generează o valoare 
stabilă. În scenariul SEM, Valoarea 
Actualizată a sechestrării carbonului 
în următorii 25 de ani este puțin peste 
4.706 mii lei. Implementând legislația 
corespunzătoare, acest beneficiu ar trebui 
să se poată realiza în viitor, presupunând 
că piața carbonului va continua. Valoarea 
cumulativă totală a SEM în raport cu BAU 
este estimată la 95 mii lei.
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Pornind de la aceleași suprafețe, care au fost 
utilizate în calculul contribuiției  serviciilor 
ecosistemice asupra aprovizionării cu 
lemn, pentru previzionarea veniturilor 

actualizate din sechestrarea carbonului în 
scenariul BAU, s-au luat în calcul, pornind 
de la nivelele actuale, următoarele 
elemente:

3.2.3.3 CONTRIBUȚIA SERVICIILOR ECOSISTEMICE DIN SITUL NATURA 

2000 FERICE - PLAI ASUPRA SECHESTRĂRII CARBONULUI

Scenariul "nu se face nimic" - BAU - UM Nivel 

Suprafața pădurilor din situl Natura 2000 ha 1891 

Cantiatatea medie masă lemnoasă la hectar mc 225 
Volumul masei lemnoase, calculat pe baza prevederilor 
amenajametelor silvice mii mc 425 

Cantitatea exploatată anual pe ha mc 2,70 

Posibilitatea  anuală pe ha mc 3,26 

Stocul masei lemnoase pe picior mii mc 426 

Estimări după Wackernagel tone CO2/Ha 5,2 

Prețul mediu raportat pentru CO2 echivalent, estimat de New 
Energy Finance and Ecosystem Marketplace (2011) pentru 
Mecanismul de Implementare în Comun (JI) prevăzut de protocolul 
de la Kyoto, activ în România23 (4,5$/tCO2e în 2010) $/to 4,5 
Volumul de CO2 sechestrat tone CO2 9831 

Valoarea în mii lei   177 

Valoarea actualizată a serviciilor ecosistemice de 
sechestrarea a carbonului în scenariul BAU - mii lei -   1222 
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Pentru previzionarea veniturilor actualizate de sechestrarea carbonului în scenariul SEM, 
scenariul cu „administrarea sustenabilă a ecosistemului”, s-au luat în calcul următoarele 
prezumții:

Previziunile celor două scenarii pe o 
perioadă de 25 ani sunt prezentate în 
anexa nr. 3 – VNA a serviciilor ecosistemice  
din Situl Natura 2000 Ferice Plai.

Continuarea scenariului Business as Usual 
va duce la un uşor declin al valorilor de 
sechestrare a carbonului în pădure din 
cauza scăderii volumelor recoltate (în 
funcție de distribuția după clasa de vârstă 
detaliată în amenajamentul silvic) şi de aici 
mai puțin CO2 sechestrat. În scenariul BAU, 
valoarea actualizată (VA) a serviciului de 
sechestrare a serviciilor ecosistemice  
din Situl Natura 2000 Ferice Plai pentru 
următorii 25 de ani este în jur de 1.222 mii 
lei.

Gestionarea durabilă a pădurii din Situl 
Natura 2000 Ferice Plai şi aplicarea legii în 

scenariul SEM vor duce, inițial, la scăderea 
valorilor carbonului sechestrat, întrucât 
volumele recoltate nu sunt cu mult mai 
mici decât în scenariul BAU în primii ani. 
După aceea, din cauza scăderii volumului 
recoltat (aceeaşi schemă de reducere 
utilizată pentru evaluarea sectorului 
forestier), acumularea carbonului creşte. 
Până la sfârşitul perioadei de evaluare, 
creşterile sporite, împreună cu volumele 
recoltate relativ constante, generează o 
valoare stabilă. În scenariul SEM, Valoarea 
Actualizată a sechestrării carbonului 
în următorii 25 de ani este puțin peste 
1.244 mii lei. Implementând legislația 
corespunzătoare, acest beneficiu ar trebui 
să se poată realiza în viitor, presupunând 
că piața carbonului va continua. Valoarea 
cumulativă totală a SEM în raport cu BAU 
este estimată la 25 mii lei.

Scenariul cu "administrare sustenabilă a ecosistemului" 
- SEM - UM Nivel 

Suprafața pădurilor din situl Natura 2000 Ha 1891 

Estimări după Wackernagel tone CO2/Ha 5,2 
Factorul de expansiune a biomasei pentru fiecare amenajament 
silvic folosit in previziunea scenariului SEM a fost 1,2. Acest factor 
a fost utilizat în previziune ca fiind factorul  minim propus de 
Ghidul elaborat de Grupul de Lucru Interguvernamental privind 
Schimbările Climatice (IPCC) (IGES 2006).   1,2 
Prețul mediu raportat pentru CO2 echivalent, estimat de New 
Energy Finance and Ecosystem Marketplace (2011) pentru 
Mecanismul de Implementare în Comun (JI) prevăzut de protocolul 
de la Kyoto, activ în România23 (4,5$/tCO2e în 2010) $/to 4,5 

Volumul de CO2 sechestrat tone CO2 previzionat 

Valoarea în mii lei   previzionat 
Valoarea actualizată a serviciilor ecosistemice de 
sechestrarea a carbonului în scenariul SEM - mii lei -   1244 

Incrementarea veniturilor și beneficiilor   previzionat 

Factor de actualizare   14,00% 

Valoarea netă actualizată mii lei 25    
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 Pornind de la aceleași suprafețe, care au fost 
utilizate în calculul contribuiției  serviciilor 
ecosistemice asupra aprovizionării cu 
lemn, pentru previzionarea veniturilor 

actualizate din sechestrarea carbonului în 
scenariul BAU s-au luat în calcul pornind de 
la nivelele actuale următoarele elemente:

3.2.3.4 CONTRIBUȚIA SERVICIILOR ECOSISTEMICE DIN SITUL NATURA 

2000 LACUL PEȚEA ASUPRA SECHESTRĂRII CARBONULUI 
 › nu este cazul

3.2.3.5 CONTRIBUȚIA SERVICIILOR ECOSISTEMICE DIN SITUL NATURA 

2000 PAJIȘTEA FERGENIC ASUPRA SECHESTRĂRII CARBONULUI 
 › nu este cazul

3.2.3.6 CONTRIBUȚIA SERVICIILOR ECOSISTEMICE DIN SITUL NATURA 

2000 PLATOUL VAȘCĂU ASUPRA SECHESTRĂRII CARBONULUI

Scenariul "nu se face nimic" - BAU - UM Nivel 

Suprafața pădurilor din situl Natura 2000 ha 2196 
Cantiatatea medie masă lemnoasă la hectar mc 225 
Volumul masei lemnoase, calculat pe baza prevederilor 
amenajametelor silvice mii mc 494 

Cantitatea exploatată anual  pe ha mc 2,70 

Posibilitatea  anuală  pe ha mc 3,26 

Stocul masei lemnoase pe picior mii mc 495 

Estimări după Wackernagel tone CO2/Ha 5,2 
Prețul mediu raportat pentru CO2 echivalent, estimat de New 
Energy Finance and Ecosystem Marketplace (2011) pentru 
Mecanismul de Implementare în Comun (JI) prevăzut de 
protocolul de la Kyoto, activ în România23 (4,5$/tCO2e în 2010) $/to 4,5 
Volumul de CO2 sechestrat tone CO2 11419 
Valoarea în mii lei   206 

Valoarea actualizată a serviciilor ecosistemice de 
sechestrarea a carbonului în scenariul BAU - mii lei -   1419 
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Pentru previzionarea veniturilor actualizate de sechestrarea carbonului în scenariul SEM, 
scenariul cu „administrarea sustenabilă a ecosistemului”, s-au luat în calcul următoarele 
prezumții:

Previziunile celor două scenarii pe o 
perioadă de 25 ani sunt prezentate în 
anexa nr. 6 – VNA a serviciilor ecosistemice  
din Situl Natura 2000 Platoul Vașcău.

Continuarea scenariului Business as Usual 
va duce la un uşor declin al valorilor de 
sechestrare a carbonului în pădure din 
cauza scăderii volumelor recoltate (în 
funcție de distribuția după clasa de vârstă 
detaliată în amenajamentul silvic) şi de aici 
mai puțin CO2 sechestrat. În scenariul BAU, 
valoarea actualizată (VA) a serviciului de 
sechestrare  a serviciilor ecosistemice  din 
Situl Natura 2000 Platoul Vașcău pentru 
următorii 25 de ani este în jur de 1.419 mii 
lei.

Gestionarea durabilă a pădurii din Situl 
Natura 2000 Platoul Vașcău şi aplicarea 

legii în scenariul SEM vor duce, inițial, la 
scăderea valorilor carbonului sechestrat, 
întrucât volumele recoltate nu sunt cu mult 
mai mici decât în scenariul BAU în primii ani. 
După aceea, din cauza scăderii volumului 
recoltat (aceeaşi schemă de reducere 
utilizată pentru evaluarea sectorului 
forestier), acumularea carbonului creşte. 
Până la sfârşitul perioadei de evaluare, 
creşterile sporite, împreună cu volumele 
recoltate relativ constante, generează o 
valoare stabilă. În scenariul SEM, Valoarea 
Actualizată a sechestrării carbonului 
în următorii 25 de ani este puțin peste 
1.445 mii lei. Implementând legislația 
corespunzătoare, acest beneficiu ar trebui 
să se poată realiza în viitor, presupunându 
că piața carbonului va continua. Valoarea 
cumulativă totală a SEM în raport cu BAU 
este estimată la 29 mii lei 

Scenariul cu "administrare sustenabilă a ecosistemului"  
- SEM - UM Nivel 

Suprafața pădurilor din situl Natura 2000 ha 2196 

Estimări după Wackernagel tone CO2/Ha 5,2 

Factorul de expansiune a biomasei pentru fiecare amenajament 
silvic folosit in previziunea scenariului SEM a fost 1,2. Acest factor 
a fost utilizat în previziune ca fiind factorul  minim propus de 
Ghidul elaborat de Grupul de Lucru Interguvernamental privind 
Schimbările Climatice (IPCC) (IGES 2006).   1,2 

Prețul mediu raportat pentru CO2 echivalent, estimat de New 
Energy Finance and Ecosystem Marketplace (2011) pentru 
Mecanismul de Implementare în Comun (JI) prevăzut de 
protocolul de la Kyoto, activ în România23 (4,5$/tCO2e în 2010) $/to 4,5 

Volumul de CO2 sechestrat tone CO2 previzionat 
Valoarea în mii lei   previzionat 
Valoarea actualizată a serviciilor ecosistemice de 
sechestrarea a carbonului în scenariul SEM - mii lei -   1445 

Incrementarea veniturilor și beneficiilor   previzionat 

Factor de actualizare   14,00% 
Valoarea netă actualizată mii lei 29    
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Pentru previzionarea veniturilor actualizate de sechestrarea carbonului în scenariul SEM, 
scenariul cu „administrarea sustenabilă a ecosistemului”, s-au luat în calcul următoarele 
prezumții:

Previziunile celor două scenarii pe o 
perioadă de 25 ani sunt prezentate în 
anexa nr. 7 – VNA a serviciilor ecosistemice  
din Situl Natura 2000 Tăşad, R.N. Calcarele 
Tortoniene de la Tăşad.

Continuarea scenariului Business as Usual 
va duce la un uşor declin al valorilor de 
sechestrare a carbonului în pădure din 
cauza scăderii volumelor recoltate (în 
funcție de distribuția după clasa de vârstă 
detaliată în amenajamentul silvic) şi de aici 
mai puțin CO2 sechestrat. În scenariul BAU, 
valoarea actualizată (VA) a serviciului de 
sechestrare  a serviciilor ecosistemice  din 
Situl Natura 2000 Tăşad, R.N. Calcarele 
Tortoniene de la Tăşad pentru următorii 25 
de ani este în jur de 531 mii lei.

Gestionarea durabilă a pădurii din Situl 
Natura 2000 Tăşad, R.N. Calcarele 

Tortoniene de la Tăşad şi aplicarea legii în 
scenariul SEM vor duce, inițial, la scăderea 
valorilor carbonului sechestrat, întrucât 
volumele recoltate nu sunt cu mult mai 
mici decât în scenariul BAU în primii ani. 
După aceea, din cauza scăderii volumului 
recoltat (aceeaşi schemă de reducere 
utilizată pentru evaluarea sectorului 
forestier), acumularea carbonului creşte. 
Până la sfârşitul perioadei de evaluare, 
creşterile sporite, împreună cu volumele 
recoltate relativ constante, generează o 
valoare stabilă. În scenariul SEM, Valoarea 
Actualizată a sechestrării carbonului 
în următorii 25 de ani este puțin peste 
540 mii lei. Implementând legislația 
corespunzătoare, acest beneficiu ar trebui 
să se poată realiza în viitor, presupunând 
că piața carbonului va continua. Valoarea 
cumulativă totală a SEM în raport cu BAU 
este estimată la 11 mii lei.

Scenariul cu "administrare sustenabilă a ecosistemului"  
- SEM - UM Nivel 

Suprafața pădurilor din situl Natura 2000 ha 821 

Estimări după Wackernagel tone CO2/Ha 5,2 

Factorul de expansiune a biomasei pentru fiecare amenajament 
silvic folosit in previziunea scenariului SEM a fost 1,2. Acest factor 
a fost utilizat în previziune ca fiind factorul  minim propus de 
Ghidul elaborat de Grupul de Lucru Interguvernamental privind 
Schimbările Climatice (IPCC) (IGES 2006).   1,2 
Prețul mediu raportat pentru CO2 echivalent, estimat de New 
Energy Finance and Ecosystem Marketplace (2011) pentru 
Mecanismul de Implementare în Comun (JI) prevăzut de 
protocolul de la Kyoto, activ în România23 (4,5$/tCO2e în 2010) $/to 4,5 

Volumul de CO2 sechestrat tone CO2 previzionat 

Valoarea în mii lei   previzionat 

Valoarea actualizată a serviciilor ecosistemice de 
sechestrarea a carbonului în scenariul SEM - mii lei -   540 

Incrementarea veniturilor și beneficiilor   previzonat 

Factor de actualizare   14,00% 

Valoarea netă actualizată mii lei 11    
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Pentru previzionarea veniturilor actualizate de sechestrarea carbonului în scenariul SEM, 
scenariul cu „administrarea sustenabilă a ecosistemului”, s-au luat în calcul următoarele 
prezumții:

Previziunile celor două scenarii pe o 
perioadă de 25 ani sunt prezentate în 
anexa nr. 8 – VNA a serviciilor ecosistemice  
din Situl Natura 2000 Valea Roşie.

Continuarea scenariului Business as Usual 
va duce la un uşor declin al valorilor de 
sechestrare a carbonului în pădure din 
cauza scăderii volumelor recoltate (în 
funcție de distribuția după clasa de vârstă 
detaliată în amenajamentul silvic) şi de aici 
mai puțin CO2 sechestrat. În scenariul BAU, 
valoarea actualizată (VA) a serviciului de 
sechestrare a serviciilor ecosistemice  
din Situl Natura 2000 Valea Roşie pentru 
următorii 25 de ani este în jur de 490 mii 
lei.

Gestionarea durabilă a pădurii din Situl 
Natura 2000 Valea Roşie şi aplicarea legii în 
scenariul SEM vor duce, inițial, la scăderea 

valorilor carbonului sechestrat, întrucât 
volumele recoltate nu sunt cu mult mai 
mici decât în scenariul BAU în primii ani. 
După aceea, din cauza scăderii volumului 
recoltat (aceeaşi schemă de reducere 
utilizată pentru evaluarea sectorului 
forestier), acumularea carbonului creşte. 
Până la sfârşitul perioadei de evaluare, 
creşterile sporite, împreună cu volumele 
recoltate relativ constante, generează o 
valoare stabilă. În scenariul SEM, Valoarea 
Actualizată a sechestrării carbonului 
în următorii 25 de ani este puțin peste 
498 mii lei. Implementând legislația 
corespunzătoare, acest beneficiu ar trebui 
să se poată realiza în viitor, presupunând 
că piața carbonului va continua. Valoarea 
cumulativă totală a SEM în raport cu BAU 
este estimată la 10 mii lei.

Scenariul cu "administrare sustenabilă a ecosistemului" - SEM - UM Nivel 

Suprafața pădurilor din situl Natura 2000 ha 757 

Estimări după Wackernagel tone CO2/Ha 5,2 

Factorul de expansiune a biomasei pentru fiecare amenajament 
silvic folosit in previziunea scenariului SEM a fost 1,2. Acest factor a 
fost utilizat în previziune ca fiind factorul  minimă propusă de Ghidul 
elaborat de Grupul de Lucru Interguvernamental privind Schimbările 
Climatice (IPCC) (IGES 2006).   1,2 
Prețului mediu raportat pentru CO2 echivalent, estimat de New 
Energy Finance and Ecosystem Marketplace (2011) pentru 
Mecanismul de Implementare în Comun (JI) prevăzut de protocolul 
de la Kyoto, activ în România23 (4,5$/tCO2e în 2010) $/to 4,5 

Volumul de CO2 sechestrat tone CO2 3938 

Valoarea în mii lei   71 
Valoarea actualizată a serviciilor ecosistemice de sechestrarea 
a carbonului in scenariul SEM - mii lei    498 

Factor de actualizare   14,00% 

Valoarea netă actualizată mii lei 10    
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3.2.4 CONTRIBUȚIA SERVICIILOR ECOSISTEMICE DIN ARIILE 

PROTEJATE ASUPRA AGRICULTURII

S-a constatat că bovinele și ovinele 
reprezintă principala sursă de venituri 
pentru gospodăriile din jurul siturilor Natura 
2000 analizate. Recoltarea fânețelor 
și păşunatul este principala activitate 
agricolă desfăşurată în vecinătatea siturilor 
analizate, dar și în interiorul acestora. În 
majoritatea cazurilor, animalele sunt duse 
la pășunat pe terenurile din jurul UAT-urilor 
analizate, pe păşunile naturale cu acces 
liber. Acestea sunt hrănite suplimentar 
în extrasezonul de pășunat, dar și în 
sezon cu fânurile recoltate de pe fânețele 
din imediata apropiere a gospodăriei 
proprietarului de animale. Recoltarea de 
fânuri este cu precadere de pe terenurile 
private ale acestuia. Laptele și carnea 
reprezintă o sursă foarte importantă de 
venituri pentru gospodăriile din jurul ariilor 
protejate şi susțin producția de produse 
alimentare tradiționale ecologice. 

Modalitatea de creștere constatată în 
gospodăriile populației din vecinătatea 
siturilor analizate este una tradițională, 
în care relația dintre comunitățile locale 
şi natură este durabilă, contribuind la 
menținerea peisajului rural al ariilor 
protejate analizate. Fermele de vaci 
exploatate pe principii economice, cu un 
număr mai mare de animale din cadrul UAT-
urilor analizate, nu sunt aprovizionate cu 
furaje de pe terenurile aflate în arealul celor 
opt situri. S-a constatat cu preponderență 
fenomenul de subpăşunare, ca o consecință 
a scăderii numărului de animale (UVM) 
în UAT-urile analizate, subpașunarea 
conducând spre păşuni neîngrijite, care 

pot deteriora în timp biodiversitatea şi 
serviciile ecosistemice. La fel ca păşunatul 
excesiv şi recoltarea excesivă a fânului 
(care pot deteriora ecosistemele prin 
scăderea densității vegetației, pierderea 
speciilor importante şi eroziunea solului), 
subpăşunarea conduce la reducerea 
capacitații de suport a pașunilor ca 
urmare a reducerii compoziției speciilor 
în zonele subpăşunate. Se constată lipsa 
unui management activ al pașunilor din 
interiorul și vecinătatea siturilor analizate. 
Prin urmare, există un motiv întemeiat 
să se gestioneze activ păşunile din ariile 
protejate analizate, pe baza înțelegerii 
capacității de suport a acestora, capacitate 
care ar trebui analizată în viitor. Sunt 
necesare studii asupra capacității de 
suport nu numai la nivelul fiecăruia 
dintre siturile protejate, dar şi pentru 
fiecare păşune în parte. Subpăşunatul 
este cauzat de scăderea populațiilor de 
animale din zonele îndepărtate de UAT-uri, 
fapt care se explică parțial prin veniturile 
mici realizate din creşterea animalelor și 
care descurajează desfășurarea acestei 
activități în comunitățile rurale mici. S-a 
constatat că suprapăşunatul se manifestă 
în jurul UAT-urilor mari, cauzat de resursele 
limitate de teren din interiorul sau din 
jurul acestora fapt care duce la  depăşirea 
capacității de suport a păşunilor. În anumite 
situri analizate, atât subpăşunatul, cât şi 
suprapăşunatul sunt evidente. În aceste 
situri, deşi capacitatea de suport a pășunii 
ca întreg, nu este depăşită, suprapăşunatul 
poate deteriora ecosistemul în anumite 
amplasamente de pășunat. 
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Pentru oricare dintre cele opt situri Natura 
2000 analizate, scenariul BAU presupune 
că numărul de animale va creşte sau va 
scădea, în funcție de evoluția demografică, 
iar capacitatea de suport a păşunii va 
scădea din cauza lipsei unei administrări 
active a pașunatului. În scenariul SEM se 
presupune că în primii 10 ani, pe baza 
încurajării prin subvenții  a comunitaților 
locale și pe baza informării liderilor 
comunităților și a membrilor acestora cu 
privire la un management activ al pășunilor 
și fânețelor, se va atinge capacitatea de 
suport a pășunilor, capacitate care apoi 
se va menține constantă pe termen lung. 
Această situație depinde de succesul 
inițiativelor de creştere a animalelor în 
sisteme asociative, a căror stimulare ar 
putea necesita investiții cu rolul în creșterea 
profitabilității activităților agrozootehnice 
din vecinătatea siturilor analizate.

Beneficiarii serviciilor ecosistemice sunt 
gospodăriile populației. Administrațiile 
siturilor nu sunt considerate beneficiare 
ale acestui gen de servicii ecosistemice. În 
ambele previziuni ale celor două scenarii 
nu s-a ținut cont de beneficiile destinate 
administrațiilor siturilor analizate. Doar 
sectorul privat este principalul beneficiar 
şi, prin urmare, punctul central al oricărei 
posibile propuneri de mecanism de plată 
a serviciilor ecosistemice. Surplusul 
producției se referă la posibila valoare 
adăugată cuvenită deținătorilor de animale 
pentru utilizarea capacității de suport în 
prezent neexploatate. 
Prezenta secțiune analizează valoarea 

hranei (lapte), un serviciu de aprovizionare 
asigurat de păşunile din ariile protejate 
analizate. Se consideră că celelalte servicii 
ale ecosistemelor furnizate de păşunile 
agricole sunt captate indirect prin alte 
sectoare (de exemplu, turism).

În scopul identificării în previziune a 
contribuției serviciilor ecosistemice din 
ariile protejate analizate asupra agriculturii, 
am ținut cont de următoarele elemente de 
analiză:
 › a. Suprafața ocupată  de pășuni și fânețe

 › b. Numărul de UVM (unitate vita mare)

 › c. Capacitatea de suport  a pășunii

 › d. Venituri din producția de lapte

 › e. Venituri din producția de carne

 › f.  Valoarea hranei asigurate de păşuni pe 
termen scurt 

 › g. Valoarea hranei asigurate de păşuni pe 
termen lung

 › h. Plăți compensatorii pentru restricțiile 
impuse asupra activităților actuale

Nu s-a ținut cont în ambele previziuni de 
valoarea adaugată, ca urmare a aporturilor 
sectorului de procesare a produselor 
agrozootehnice, precum nici de valoarea 
adaugată a produselor tradiționale. Este 
de remarcat faptul  că ambele sectoare 
sunt în profund proces de dezvoltare în 
arealele învecinate siturilor analizate.
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3.2.4.1 CONTRIBUȚIA SERVICIILOR ECOSISTEMICE DIN SITUL NATURA 

2000 BETFIA ȘI REZERVAȚIA NATURALĂ LOCUL FOSILIFER DE PE 

DEALUL ȘOMLEULUI ASUPRA APROVIZIONĂRII CU HRANĂ

Ponderea actuală a suprafețelor prezente în Situl Natura 2000 Betfia și Rezervația 
naturală Locul fosilifer de pe Dealul Șomleului:

Pentru previzionarea veniturilor actualizate din aprovizionarea cu hrană în scenariul 
BAU, s-au luat în calcul, pornind de la nivelele actuale, următoarele elemente:

ROSCI0008 Betfia, R.N. Locul fosilier de pe Dealul Șomleului: Suprafață (ha) Pondere (%) 

a.    comuna Sânmartin - județul Bihor - (14%)     

Pădure 700,051 79,827 

Pășune 107,405 12,248 

Fânețe 0,000 0,000 

Terenuri agricole 69,314 7,904 

Urban 0,184 0,021 

b.    comuna Hidişelu de Sus - județul Bihor - (4%)     

Pădure 348,240 99,015 

Pășune 1,686 0,479 

Fânețe 0,000 0,000 

Terenuri agricole 1,735 0,493 

Urban 0,045 0,013 

c.    comuna Oşorhei - județul Bihor - (8%)     

Pădure 502,232 94,680 

Pășune 3,242 0,611 

Zone de tranziție cu arbuști (în general defrișate)  23,086 4,352 

Terenuri agricole 1,894 0,357 

Urban 0,000 0,000 

Sursa: APIA Bihor (Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură Bihor)

Serviciul ecosistemic de aprovizionare cu alimente - Agricultură

Scenariul "nu se face nimic" - BAU - Nivel 

Suprafața ocupată  de pășuni și fânețe - ha - 112 
Numărul de UVM  217 
Capacitatea de suport admisa UVM/Ha 2,5 
Venituri din producția de lapte - mii lei/an 391 
Venituri din producția de carne - mii lei/an 55 
Valoarea hranei asigurate de păşuni pe termen scurt - mii lei/an 445 
Valoarea actualizată a serviciilor ecosistemice de aprovizionare cu alimente în scenariul BAU - 
mii lei - 3075 
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Pentru previzionarea veniturilor actualizate de aprovizionare cu alimente în scenariul 
SEM, scenariul cu „administrarea sustenabilă a ecosistemului”, s-au luat în calcul 
următoarele prezumții:

Previziunile celor două scenarii pe o 
perioadă de 25 ani sunt  prezentate în 
anexa nr. 1 – VNA a serviciilor ecosistemice  
din Situl Natura 2000 Betfia și Rezervația 
naturală Locul fosilifer de pe Dealul 
Șomleului.

Presupunând că o UVM produce  2000 
litri de lapte pe an (MADR), un preț mediu 
la producător de 0,9 lei pe litru în 2016 
şi că numărul de animale este fluctuant 
și producția de carne în echivalent UVM 
calculată pe baza reformelor cu un 
coeficient de înlocuire de 0.2 și o greutate 
medie a tineretului valorificat în echivalent 

UVM de 280 kg, rezultă următoarele valori 
actualizate în cele două scenarii:
 ›  Valoarea actualizată a serviciilor 

ecosistemice de aprovizionare cu alimente 
în scenariul – BAU de 3075 mii lei

 ›  Valoarea actualizată a serviciilor 
ecosistemice de aprovizionare cu alimente 
în scenariul – SEM de 4798 mii lei.

Valorile actualizate prezentate mai sus,  
prin incrementarea celor două scenarii, 
determină o valoare netă actualizată de 
438 mii lei.

Scenariul cu "administrare sustenabilă a ecosistemului" - SEM - Nivel 

Suprafața ocupată  de pășuni și fânețe 135 

Numărul de UVM  339 

Capacitatea de suport admisă UVM/Ha 2,5 
Venituri din producția de lapte - mii lei/an 609 
Venituri din producția de carne - mii lei/an 85 

Valoarea hranei asigurate de păşuni pe termen lung - mii lei/an 695 
Valoarea actualizată a serviciilor ecosistemice de aprovizionare cu alimente în scenariul SEM - 
mii lei - 4798 
Plăți compensatorii pentru restricțiile impuse asupra activităților actuale N/A 
Investiții în amenajarea de împrejmuiri care să împiedice accesul animalelor în zonele de protecție 1.215 

Factor de actualizare 14,00% 
Valoarea netă actualizată 438    
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3.2.4.2 CONTRIBUȚIA SERVICIILOR ECOSISTEMICE DIN SITUL NATURA 

2000 CORIDORUL MUNȚII BIHORULUI CODRUL MOMA ASUPRA 

APROVIZIONĂRII CU HRANĂ

Ponderea actuală a suprafețelor prezente în Situl Natura 2000 Coridorul Munții Bihorului 
Codrul Moma:

ROSCI 0291 Coridorul Munții Bihorului - Codru Moma: Suprafață (ha) Pondere (%) 

a.    comuna Vârfurile - județul Arad - (23%)     

Pădure 2.950,14 97,55 

Pășune 62,94 2,08 

Fânețe 0,00 0,00 

Terenuri agricole 11,13 0,37 

Urban 0,00 0,00 

b.    comuna Gurahonț - județul Arad - (6%)     

Pădure 1.054,26 99,91 

Pășune 0,99 0,09 

Fânețe 0,00 0,00 

Terenuri agricole 0,00 0,00 

Urban 0,00 0,00 

c.    comuna Dieci - județul Arad - (<1%)     

Pădure 80,06 100,00 

Pășune 0,00 0,00 

Fânețe 0,00 0,00 

Terenuri agricole 0,00 0,00 

Urban 0,00 0,00 

d.    comuna Dezna - județul Arad - (5%)     

Pădure 382,62 100,00 

Pășune 0,00 0,00 

Fânețe 0,00 0,00 

Terenuri agricole 0,00 0,00 

Urban 0,00 0,00 

e.    comuna Moneasa - județul Arad - (5%)     

Pădure 355,20 97,42 

Pășune 9,42 2,58 

Fânețe 0,00 0,00 

Terenuri agricole 0,00 0,00 

Urban 0,00 0,00 

f.     comuna Cristioru de jos - județul Bihor - (7%)     

Pădure 763,54 99,47 

Pășune 4,03 0,53 

Fânețe 0,00 0,00 

Terenuri agricole 0,00 0,00 

Urban 0,00 0,00 

g.    comuna Cărpinet - județul Bihor - (16%)     

Pădure 1.119,77 97,64 

Pășune 22,33 1,95 

Fânețe 0,00 0,00 

Terenuri agricole 4,79 0,42 

Urban 0,00 0,00 

h.    oraş Vaşcău - județul Bihor - (8%)     

Pădure 243,32 53,42 
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Sursa: APIA Bihor (Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură Bihor)
Sursa: APIA Arad (Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură Arad)

ROSCI 0291 Coridorul Munții Bihorului - Codru Moma: Suprafață (ha) Pondere (%) 

a.    comuna Vârfurile - județul Arad - (23%)     

Pădure 2.950,14 97,55 

Pășune 62,94 2,08 

Fânețe 0,00 0,00 

Terenuri agricole 11,13 0,37 

Urban 0,00 0,00 

b.    comuna Gurahonț - județul Arad - (6%)     

Pădure 1.054,26 99,91 

Pășune 0,99 0,09 

Fânețe 0,00 0,00 

Terenuri agricole 0,00 0,00 

Urban 0,00 0,00 

c.    comuna Dieci - județul Arad - (<1%)     

Pădure 80,06 100,00 

Pășune 0,00 0,00 

Fânețe 0,00 0,00 

Terenuri agricole 0,00 0,00 

Urban 0,00 0,00 

d.    comuna Dezna - județul Arad - (5%)     

Pădure 382,62 100,00 

Pășune 0,00 0,00 

Fânețe 0,00 0,00 

Terenuri agricole 0,00 0,00 

Urban 0,00 0,00 

e.    comuna Moneasa - județul Arad - (5%)     

Pădure 355,20 97,42 

Pășune 9,42 2,58 

Fânețe 0,00 0,00 

Terenuri agricole 0,00 0,00 

Urban 0,00 0,00 

f.     comuna Cristioru de jos - județul Bihor - (7%)     

Pădure 763,54 99,47 

Pășune 4,03 0,53 

Fânețe 0,00 0,00 

Terenuri agricole 0,00 0,00 

Urban 0,00 0,00 

g.    comuna Cărpinet - județul Bihor - (16%)     

Pădure 1.119,77 97,64 

Pășune 22,33 1,95 

Fânețe 0,00 0,00 

Terenuri agricole 4,79 0,42 

Urban 0,00 0,00 

h.    oraş Vaşcău - județul Bihor - (8%)     

Pădure 243,32 53,42 

Pentru previzionarea veniturilor actualizate din aprovizionarea cu hrană în scenariul BAU 
s-au luat în calcul, pornind de la nivelele actuale, următoarele elemente:

Serviciul ecosistemic de aprovizionare cu alimente - Agricultură

Scenariul "nu se face nimic" - BAU - Nivel 

Suprafața ocupată  de pășuni și fânețe - ha - 429 

Numărul de UVM  514 

Capacitatea de suport admisă UVM/Ha 2,5 

Venituri din producția de lapte - mii lei/an 926 

Venituri din producția de carne - mii lei/an 130 
Valoarea hranei asigurate de păşuni pe termen scurt - mii lei/an 1055 

Valoarea actualizată a serviciilor ecosistemice de aprovizionare cu alimente în scenariul BAU - 
mii lei - 7288 
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Pentru previzionarea veniturilor actualizate de aprovizionare cu alimente în scenariul 
SEM, scenariul cu „administrarea sustenabilă a ecosistemului”, s-au luat în calcul 
următoarele prezumții:

Previziunile celor două scenarii pe o 
perioadă de 25 ani sunt prezentate în 
anexa nr. 2. 

Presupunând că o UVM produce  2000 
litri de lapte pe an (MADR), un preț mediu 
la producător de 0,9 lei pe litru în 2016 
şi că numărul de animale este fluctuant 
și producția de carne în echivalent UVM 
calculată pe baza reformelor cu un 
coeficient de înlocuire de 0.2 și o greutate 
medie a tineretului valorificat în echivalent 
UVM de 280 kg, rezultă următoarele valori 

actualizate în cele două scenarii:
 ›  Valoarea actualizată a serviciilor 

ecosistemice de aprovizionare cu alimente 
în scenariul – BAU de 7.288 mii lei

 ›  Valoarea actualizată a serviciilor 
ecosistemice de aprovizionare cu alimente 
în scenariul – SEM de 15.184 mii lei.

Valorile actualizate prezentate mai sus,  
prin incrementarea celor două scenarii, 
determină o valoare netă actualizată de 
1.894 mii lei.

Scenariul cu "administrare sustenabilă a ecosistemului" - SEM - Nivel 

Suprafața ocupată  de pășuni și fânețe 429 

Numărul de UVM  1071 

Capacitatea de suport admisă UVM/Ha 2,5 

Venituri din producția de lapte - mii lei/an 1929 

Venituri din producția de carne - mii lei/an 270 
Valoarea hranei asigurate de păşuni pe termen lung - mii lei/an 2199 
Valoarea actualizată a serviciilor ecosistemice de aprovizionare cu alimente în scenariul SEM - 
mii lei - 15184 
Plăți compensatorii pentru restricțiile impuse asupra activităților actuale N/A 
Investiții în amenajarea de împrejmuiri care să împiedice accesul animalelor în zonele de protecție 2.430 

Investiții în amenajarea de adăposturi de gospodărire în comun a animalelor  3.268 

Factor de actualizare 14,00% 

Valoarea netă actualizată 1.894    
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3.2.4.3 CONTRIBUȚIA SERVICIILOR ECOSISTEMICE DIN SITUL NATURA 

2000 FERICE PLAI ASUPRA APROVIZIONĂRII CU HRANĂ

Ponderea actuală a suprafețelor prezente în Situl Natura 2000 Ferice Plai:

Pentru previzionarea veniturilor actualizate din aprovizionarea cu hrană in scenariull 
BAU s-au luat în calcul, pornind de la nivelele actuale, următoarele elemente:

Serviciul ecosistemic de aprovizionare cu alimente- Agricultură

ROSCI 0084 Ferice – Plai: Suprafață (ha) Pondere (%) 

a.    comuna Budureasa - județul Bihor - (6%)     

Pădure 1890,07 94,93 

Pășune 89,53 4,50 

Fânețe 0,00 0,00 

Terenuri agricole 11,51 0,58 

b.    comuna Curățele - județul Bihor - (<1%)     

Pădure 0,52 25,94 

Pășune 1,48 74,06 

Fânețe 0,00 0,00 

Terenuri agricole 0,00 0,00 

Pentru previzionarea veniturilor actualizate din aprovizionarea cu hrană in scenariull BAU s-au luat în 
calcul, pornind de la nivelele actuale, Scenariul "nu se face nimic" - BAU - Nivel 
Suprafața ocupată  de pășuni și fânețe - ha - 91 

Numărul de UVM  85 

Capacitatea de suport admisă UVM/Ha 2,5 
Venituri din producția de lapte - mii lei/an 153 
Venituri din producția de carne - mii lei/an 21 
Valoarea hranei asigurate de păşuni pe termen scurt - mii lei/an 174 
Valoarea actualizată a serviciilor ecosistemice de aprovizionare cu alimente în scenariul BAU - 
mii lei - 1205 
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Pentru previzionarea veniturilor actualizate de aprovizionare cu alimente în scenariul 
SEM, scenariu cu „administrarea sustenabilă a ecosistemului”, s-au luat în calcul 
următoarele prezumții:

Previziunile celor două scenarii pe o 
perioadă de 25 ani sunt prezentate în 
anexa nr. 3 – VNA a serviciilor ecosistemice  
din Situl Natura 2000 Ferice Plai.

Presupunând că o UVM produce  2000 
litri de lapte pe an (MADR), un preț mediu 
la producător de 0,9 lei pe litru în 2016 
şi că numărul de animale este fluctuant 
și producția de carne în echivalent UVM 
calculată pe baza reformelor cu un 
coeficient de înlocuire de 0.2 și o greutate 
medie a tineretului valorificat în echivalent 

UVM de 280 kg, rezultă următoarele valori 
actualizate în cele două scenarii:
 ›  Valoarea actualizată a serviciilor 

ecosistemice de aprovizionare cu alimente 
în scenariul – BAU de 1.205 mii lei

 ›  Valoarea actualizată a serviciilor 
ecosistemice de aprovizionare cu alimente 
în scenariul – SEM de 3.224 mii lei.

Valorile actualizate prezentate mai sus,  
prin incrementarea celor două scenarii, 
determină o valoare netă actualizată de 
1.408 mii lei.

Scenariul cu "administrare sustenabilă a ecosistemului" - SEM - Nivel 

Suprafața ocupată  de pășuni și fânețe 91 

Numărul de UVM  228 

Capacitatea de suport admisă UVM/Ha 2,5 
Venituri din producția de lapte - mii lei/an 410 
Venituri din producția de carne - mii lei/an 57 

Valoarea hranei asigurate de păşuni pe termen lung - mii lei/an 467 
Valoarea actualizată a serviciilor ecosistemice de aprovizionare cu alimente în scenariul SEM - 
mii lei - 3224 
Plăți compensatorii pentru restricțiile impuse asupra activităților actuale N/A 
Investiții în amenajarea de împrejmuiri care să împiedice accesul animalelor în zonele de protecție 405 

Factor de actualizare 14,00% 

Valoarea netă actualizată 1.408    

3.2.4.4 CONTRIBUȚIA SERVICIILOR ECOSISTEMICE DIN SITUL NATURA 

2000 LACUL PEȚEA ASUPRA APROVIZIONĂRII CU ALIMENTE
 › nu este cazul
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3.2.4.5 CONTRIBUȚIA SERVICIILOR ECOSISTEMICE DIN SITUL NATURA 

2000 PAJIŞTEA FERGENIC ASUPRA APROVIZIONĂRII CU HRANĂ

Ponderea actuală a suprafețelor prezente în Situl Natura 2000 Pajiştea Fergenic:

Pentru previzionarea veniturilor actualizate din aprovizionarea cu hrană în scenariul BAU 
s-au luat în calcul, pornind de la nivelele actuale, următoarele elemente:

Serviciul ecosistemic de aprovizionare cu alimente- Agricultură

Sursa: APIA Bihor (Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură Bihor)

ROSCI 0347 Pajiştea Fergenic: Suprafață (ha) Pondere (%) 

a.    comuna Spinuş - județul Bihor - (4%)     

Pășune 5,073 4,497 

Fânețe 101,419 89,901 

Terenuri agricole 0,000 0,000 

Corpuri de apă 6,320 5,602 

Urban 0,000 0,000 

b.    comuna Sârbi - județul Bihor - (3%)     

Pășune 13,638 7,300 

Fânețe 157,055 84,066 

Terenuri agricole 0,000 0,000 

Corpuri de apă 16,130 8,634 

Urban 0,000 0,000 

Scenariul "nu se face nimic" - BAU - Nivel 

Suprafața ocupată  de pășuni și fânețe - ha - 277 

Numărul de UVM  554 

Capacitatea de suport admisă UVM/Ha 2,5 

Venituri din producția de lapte - mii lei/an 998 

Venituri din producția de carne - mii lei/an 140 
Valoarea hranei asigurate de păşuni pe termen scurt - mii lei/an 1138 
Valoarea actualizată a serviciilor ecosistemice de aprovizionare cu alimente în scenariul BAU - 
mii lei - 29577 
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Pentru previzionarea veniturilor actualizate de aprovizionare cu alimente în scenariul 
SEM, scenariul cu „administrarea sustenabilă a ecosistemului”, s-au luat în calcul 
următoarele prezumții:

Scenariul cu "administrare sustenabilă a ecosistemului" - SEM - Nivel 

Suprafața ocupată  de pășuni și fânețe 277 

Numărul de UVM  693 
Capacitatea de suport admisă UVM/Ha 2,5 

Venituri din producția de lapte - mii lei/an 1247 
Venituri din producția de carne - mii lei/an 175 
Valoarea hranei asigurate de păşuni pe termen lung - mii lei/an 1422 

Valoarea actualizată a serviciilor ecosistemice de aprovizionare cu alimente în scenariul SEM - 
mii lei - 36971 

Plăți compensatorii pentru restricțiile impuse asupra activităților actuale N/A 
Investiții în amenajarea de împrejmuiri care să împiedice accesul animalelor în zonele de protecție 810 
Investiții în amenajarea de adăposturi de gospodărire în comun a animalelor  1.089 

Factor de actualizare 14,00% 

Valoarea netă actualizată 48    

Previziunile celor două scenarii pe o 
perioadă de 25 ani sunt prezentate în 
anexa nr. 5 – VNA a serviciilor ecosistemice  
din Situl Natura 2000 Pajiştea Fergenic.

Presupunând că o UVM produce  2000 
litri de lapte pe an (MADR), un preț mediu 
la producător de 0,9 lei pe litru în 2016 
şi că numărul de animale este fluctuant 
și producția de carne în echivalent UVM 
calculată pe baza reformelor cu un 
coeficient de înlocuire de 0.2 și o greutate 
medie a tineretului valorificat în echivalent 
UVM de 280 kg rezultă următoarele valori 

actualizate în cele două scenarii:
 ›  Valoarea actualizată a serviciilor 

ecosistemice de aprovizionare cu alimente 
în scenariul – BAU de 29.577 mii lei

 ›  Valoarea actualizată a serviciilor 
ecosistemice de aprovizionare cu alimente 
în scenariul – SEM de 36.971 mii lei.

Valorile actualizate prezentate mai sus,  
prin incrementarea celor două scenarii, 
determină o valoare netă actualizată de 
48 mii lei.
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3.2.4.6 CONTRIBUȚIA SERVICIILOR ECOSISTEMICE DIN SITUL NATURA 

2000 PLATOUL VAȘCĂU ASUPRA APROVIZIONĂRII CU HRANĂ

Ponderea actuală a suprafețelor prezente în Situl Natura 2000 Platoul Vașcău:

Sursa: APIA Arad (Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură Arad)
Sursa: APIA Bihor (Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură Bihor)

ROSCI0200 Platoul Vaşcău: Suprafață (ha) Pondere (%) 

a.    comuna Dezna - județul Arad - (<1%)     
Pădure 1,495 4,450 
Pășune 32,102 95,550 
Fânețe 0,000 0,000 
Terenuri agricole 0,000 0,000 

Urban 0,000 0,000 

b.    comuna Gurahonț - județul Arad - (<1%)     

Pădure 0,000 0,000 

Pășune 0,000 0,000 
Fânețe 0,000 0,000 
Terenuri agricole 0,000 0,000 
Urban 0,000 0,000 

c.    comuna Cărpinet - județul Bihor - (55%)     
Pădure 1565,922 41,267 

Pășune 1240,643 32,695 
Zone de tranzitie cu arbusti (în general defrisate) 152,458 4,018 
Zone de extractie a minereurilor 2,117 0,056 
Terenuri agricole 829,633 21,863 
Urban 3,857 0,102 

d.    oraş Vaşcău - județul Bihor - (15%)     

Pădure 550,487 54,383 

Pășune 283,159 27,973 
Fânețe 0,000 0,000 
Terenuri agricole 178,604 17,644 
Urban 0,000 0,000 
e.    comuna Cristioru de jos - județul Bihor - (2%)     

Pădure 77,988 48,500 

Pășune 18,064 11,234 
Fânețe 0,000 0,000 
Terenuri agricole 64,623 40,188 
Urban 0,127 0,079 
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Pentru previzionarea veniturilor actualizate din aprovizionarea cu hrană în scenariul BAU 
s-au luat în calcul, pornind de la nivelele actuale, următoarele elemente:

Pentru previzionarea veniturilor actualizate de aprovizionare cu alimente în scenariul 
SEM, scenariul cu  „administrarea sustenabilă a ecosistemului”, s-au luat în calcul 
următoarele prezumții:

Previziunile celor două scenarii pe o 
perioadă de 25 ani sunt prezentate în 
anexa nr. 6 – VNA a serviciilor ecosistemice  
din Situl Natura 2000 Platoul Vascău.

Presupunând că o UVM produce  2000 
litri de lapte pe an (MADR), un preț mediu 
la producător de 0,9 lei pe litru în 2016 
şi că numărul de animale este fluctuant 
și producția de carne în echivalent UVM 
calculată pe baza reformelor cu un 
coeficient de înlocuire de 0.2 și o greutate 
medie a tineretului valorificat în echivalent 
UVM de 280 kg, rezultă următoarele valori 

actualizate în cele două scenarii:
 ›  Valoarea actualizată a serviciilor 

ecosistemice de aprovizionare cu alimente 
în scenariul – BAU de 125.961 mii lei

 ›  Valoarea actualizată a serviciilor 
ecosistemice de aprovizionare cu alimente 
în scenariul – SEM de 209.936 mii lei.

Valorile actualizate prezentate, prin 
incrementarea celor două scenarii, 
determină o valoare netă actualizată de 
9.230 mii lei.

Serviciul ecosistemic de aprovizionare cu alimente- Agricultură

Scenariu "nu se face nimic" - BAU - Nivel 

Suprafața ocupată de pășuni și fânețe - ha - 1574 

Numărul de UVM  2361 

Capacitatea de suport admisă UVM/Ha 2,5 
Venituri din producția de lapte - mii lei/an 4250 
Venituri din producția de carne - mii lei/an 595 
Valoarea hranei asigurate de păşuni pe termen scurt - mii lei/an 4845 
Valoarea actualizată a serviciilor ecosistemice de aprovizionare cu alimente în scenariul 
BAU - mii lei - 125.961 

Scenariul cu "administrare sustenabilă a ecosistemului" - SEM - Nivel 

Suprafața ocupată  de pășuni și fânețe 1574 

Numărul de UVM  3935 

Capacitatea de suport admisă UVM/Ha 2,5 

Venituri din producția de lapte - mii lei/an 7083 
Venituri din producția de carne - mii lei/an 992 
Valoarea hranei asigurate de păşuni pe termen lung - mii lei/an 8074 
Valoarea actualizată a serviciilor ecosistemice de aprovizionare cu alimente în scenariul 
SEM - mii lei - 209.936 

Plăți compensatorii pentru restricțiile impuse asupra activităților actuale N/A 
Investiții în amenajarea de împrejmuiri care să împiedice accesul animalelor în zonele de 
protecție 4.050 
Investiții în amenajarea de adăposturi de gospodărire în comun a animalelor  7.626 

Factor de actualizare 14%  
Valoarea netă actualizată 9.230    
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3.2.4.7 CONTRIBUȚIA SERVICIILOR ECOSISTEMICE DIN SITUL NATURA 

2000 TĂŞAD, R.N. CALCARELE TORTONIENE DE LA TĂŞAD ASUPRA 

APROVIZIONĂRII CU HRANĂ
Ponderea actuală a suprafețelor prezente în Situl Natura 2000 Tăşad, R.N. Calcarele 
Tortoniene de la Tăşad:

Pentru previzionarea veniturilor actualizate din aprovizionarea cu hrană în scenariul BAU 
s-au luat în calcul, pornind de la nivelele actuale, următoarele elemente:

Serviciul ecosistemic de aprovizionare cu alimente- Agricultură

Sursa: APIA Bihor (Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură Bihor)

ROSCI0240 Tăşad, R.N. Calcarele Tortoniene de la Tăşad: Suprafață (ha) Pondere (%) 
a.    comuna Drăgeşti - județul Bihor - (27%)     
Pădure 680,054 46,972 
Pășune 332,018 22,933 
Fânețe 0,000 0,000 
Terenuri agricole 429,288 29,652 
Urban 6,412 0,443 
b.    comuna Copăcel - județul Bihor - (1%)     
Pădure 140,929 99,769 
Pășune 0,000 0,000 
Fânețe 0,000 0,000 
Terenuri agricole 0,013 0,009 
Urban 0,313 0,222 

Scenariul "nu se face nimic" - BAU - Nivel 
Suprafața ocupată de pășuni și fânețe - ha - 332 

Numărul de UVM  498 

Capacitatea de suport admisă UVM/Ha 2,5 

Venituri din producția de lapte - mii lei/an 896 

Venituri din producția de carne - mii lei/an 126 
Valoarea hranei asigurate de păşuni pe termen scurt - mii lei/an 1022 
Valoarea actualizată a serviciilor ecosistemice de aprovizionare cu alimente în scenariul BAU 
- mii lei - 26571 
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Pentru previzionarea veniturilor actualizate de aprovizionare cu alimente în scenariul 
SEM, scenariul cu „administrarea sustenabilă a ecosistemului”, s-au luat în calcul 
următoarele prezumții:

Previziunile celor două scenarii pe o 
perioadă de 25 ani sunt prezentate în 
anexa nr. 7 – VNA a serviciilor ecosistemice  
din Situl Natura 2000 Tăşad, R.N. Calcarele 
Tortoniene de la Tăşad.

Presupunând că o UVM produce  2000 
litri de lapte pe an (MADR), un preț mediu 
la producător de 0,9 lei pe litru în 2016 
şi că numărul de animale este fluctuant 
și producția de carne în echivalent UVM 
calculată pe baza reformelor cu un 
coeficient de înlocuire de 0.2 și o greutate 
medie a tineretului valorificat în echivalent 

UVM de 280 kg rezultă următoarele valori 
actualizate în cele două scenarii:
 ›  Valoarea actualizată a serviciilor 

ecosistemice de aprovizionare cu alimente 
în scenariul – BAU de 26.571 mii lei

 ›  Valoarea actualizată a serviciilor 
ecosistemice de aprovizionare cu alimente 
în scenariul – SEM de 44.285 mii lei.

Valorile actualizate prezentate mai sus,  
prin incrementarea celor două scenarii, 
determină o valoare netă actualizată de 
2.441 mii lei.

Scenariul cu "administrare sustenabilă a ecosistemului" - SEM - Nivel 
Suprafața ocupată de pășuni și fânețe 332 
Numărul de UVM  830 
Capacitatea de suport admisă UVM/Ha 2,5 
Venituri din producția de lapte - mii lei/an 1.494 
Venituri din producția de carne - mii lei/an 209 
Valoarea hranei asigurate de păşuni pe termen lung - mii lei/an 1.703 
Valoarea actualizată a serviciilor ecosistemice de aprovizionare cu alimente în scenariul SEM 
- mii lei - 44.285 
Plăți compensatorii pentru restricțiile impuse asupra activităților actuale N/A 

Investiții în amenajarea de împrejmuiri care să împiedice accesul animalelor în zonele de protecție 810 
Investiții în amenajarea de adăposturi de gospodărire în comun a animalelor  1.089 

Factor de actualizare 14,00% 

Valoarea netă actualizată 2.441    
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3.2.4.8 CONTRIBUȚIA SERVICIILOR ECOSISTEMICE DIN SITUL NATURA 

2000 VALEA ROŞIE ASUPRA APROVIZIONĂRII CU HRANĂ
Ponderea actuală a suprafețelor prezente în Situl Natura 2000 Valea Roşie:

Pentru previzionarea veniturilor actualizate din aprovizionarea cu hrană în scenariul BAU 
s-au luat în calcul, pornind de la nivelele actuale, următoarele elemente:
Serviciul ecosistemic de aprovizionare cu alimente- Agricultură

Sursa: APIA Bihor (Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură Bihor)

ROSCI 0267 Valea Roşie: Suprafață (ha) Pondere (%) 

a.    comuna Paleu - județul Bihor - (16%)     

Pădure 689,537 96,070 

Pășune 28,211 3,930 

Fânețe 0,000 0,000 

Terenuri agricole 0,000 0,000 

b.    comuna Ineu - județul Bihor - (1%)     

Pădure 67,493 100,000 

Pășune 0,000 0,000 

Fânețe 0,000 0,000 

Terenuri agricole 0,000 0,000 

c.    municipiul Oradea – județul Bihor - (<1%)     

Pădure 0,313 100,000 

Pășune 0,000 0,000 

Fânețe 0,000 0,000 

Terenuri agricole 0,000 0,000 

d.    comuna Oşorhei – județul Bihor - (<1%)     

Pădure 1,112 100,000 

Pășune 0,000 0,000 

Fânețe 0,000 0,000 

Terenuri agricole 0,000 0,000 

Scenariul "nu se face nimic" - BAU - Nivel 

Suprafața ocupată de pășuni și fânețe - ha - 28 

Numărul de UVM  42 

Capacitatea de suport admisă UVM/Ha 2,5 

Venituri din producția de lapte - mii lei/an 76 

Venituri din producția de carne - mii lei/an 11 

Valoarea hranei asigurate de păşuni pe termen scurt - mii lei/an 87 
Valoarea actualizată a serviciilor ecosistemice de aprovizionare cu alimente în scenariul BAU 
- mii lei - 2258 
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Pentru previzionarea veniturilor actualizate de aprovizionare cu alimente în scenariul 
SEM, scenariul cu „administrarea sustenabilă a ecosistemului” s-au luat în calcul 
următoarele prezumții:

Previziunile celor două scenarii pe o 
perioadă de 25 ani sunt prezentate în 
anexa nr. 8 – VNA a serviciilor ecosistemice  
din Situl Natura 2000 Valea Roşie.

Presupunând că o UVM produce  2000 
litri de lapte pe an (MADR), un preț mediu 
la producător de 0,9 lei pe litru în 2016 
şi că numărul de animale este fluctuant 
și producția de carne în echivalent UVM 
calculată pe baza reformelor cu un 
coeficient de înlocuire de 0.2 și o greutate 
medie a tineretului valorificat în echivalent 
UVM de 280 kg, rezultă următoarele valori 

actualizate în cele două scenarii:
 ›  Valoarea actualizată a serviciilor 

ecosistemice de aprovizionare cu alimente 
în scenariul – BAU de 2.258 mii lei

 ›  Valoarea actualizată a serviciilor 
ecosistemice de aprovizionare cu alimente 
în scenariul – SEM de 3.763 mii lei.

Valorile actualizate prezentate mai sus,  
prin incrementarea celor două scenarii, 
determină o valoare netă actualizată de 
349 mii lei.

Scenariul cu "administrare sustenabilă a ecosistemului" - SEM - Nivel 

Suprafața ocupată de pășuni și fânețe 28 

Numărul de UVM  71 

Capacitatea de suport admisă UVM/Ha 2,5 

Venituri din producția de lapte - mii lei/an 127 

Venituri din producția de carne - mii lei/an 18 
Valoarea hranei asigurate de păşuni pe termen lung - mii lei/an 145 

Valoarea actualizată a serviciilor ecosistemice de aprovizionare cu alimente în scenariul SEM 
- mii lei - 3763 

Plăți compensatorii pentru restricțiile impuse asupra activităților actuale N/A 

Incrementarea veniturilor și beneficiilor 0 

Factor de actualizare 14,00% 

Valoarea netă actualizată 349    
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3.2.5 CONTRIBUȚIA SERVICIILOR ECOSISTEMICE DIN ARIILE 

PROTEJATE ASUPRA RESURSELOR DE APĂ

Ecosistemele celor opt situri Natura 2000 
analizate contribuie în prezent la retenția 
apei şi reglarea cursurilor de apă de 
suprafață ale județului Bihor. Este cunoscut 
faptul ca modul de administrarea a apelor 
de suprafață influențează eroziunea 
solului, transportul de sedimente şi 
filtrarea naturală a acesteia. Rezultatul 
este menținerea calității apei. Calitatea 
şi cantitatea apei sunt foarte importante 
pentru mărcile de apă minerală îmbuteliată 
în localitatea Rieni, dar și pentru apa 
furnizată sistemului public.

În previziunile financiare ale celor două 
scenarii se propune o cuantificare şi 
o estimare monetară a contribuției 
serviciilor de reglare a apei şi prevenirea 
eroziunii solului pentru utilizatorii de apă 
din zonele urbane și pentru societățile 
de îmbuteliere a apei, oferite de cele opt 
situri Natura 2000 analizate.  În previziuni 
se monetizează, de asemenea, și costurile 
evitate de SEM şi beneficiile apei curate. 
Există o preocupare permanentă la nivel 
regional, privind gestionarea bazinelor 
hidrografice și dezvoltarea infrastructurii 
pentru optimizarea utilizării apei, 
menținerea în funcțiune a infrastructurilor 
menite să prevină inundațiile. O 
gestionare durabilă pe mai departe a 
ecosistemelor bazinelor hidrologice, 
alaturată intensificării controalelor privind 
protecția bazinelor hidrografice ar asigura 
siguranța  ecosistemelor de a reține apa şi 
de a combate eroziunea solului. Legislația 
națională prevede restricții asupra 
administrării pădurilor şi păşunilor din 
zonele adiacente bazinelor hidrografice.  
Sunt întâlnite însă, numeroase cazuri în 
care au loc încălcări ale legislației, prin 
exploatări de agregate din albiile pâraielor, 
prin depozitări de resturi lemnoase de 
la exploatarea pădurilor în vecinătatea 
albiilor, prin traversarea acestora cu utilaje 

de exploatare, dar și prin depozitări de 
resturi de la prelucrarea lemnului. Toate 
acestea afectează negativ furnizarea 
serviciilor de reglare. Pentru furnizarea 
optimă a serviciilor de reglare este nevoie 
de SEM, care va conserva ecosistemele 
pădurilor şi păşunilor din siturile protejate 
analizate. 

În cele două scenarii s-au colectat şi 
s-au interpretat date detaliate cu privire 
la legăturile biofizice dintre starea 
ecosistemelor și impacturile asupra 
cursurilor şi calității apei în aval.  Se 
previzionează legăturile dintre modificările 
suferite de calitatea şi cantitatea serviciilor 
de reglare oferite de ecosisteme şi 
valoarea monetară a acestor modificări. 
S-a cuantificat, de asemenea, eroziunea 
solului pentru a înțelege consecințele 
eroziunii asupra calității apei, turbidității şi 
transportului de sedimente în aval. 

În scenariul BAU, se consideră în previziune 
că se continuă situația actuală a finanțării, 
administrării şi utilizării resurselor ariilor 
protejate, ajungându-se la cheltuieli 
insuficiente şi la incapacitatea de 
gestionare a riscurilor la care sunt expuse 
ecosistemele din siturile analizate în ceea 
ce privește cantitățile de sol erodat. În 
scenariul SEM se presupune că datorită 
gestionării durabile a siturilor analizate 
se reduc  cantitățile anuale de sol erodat 
pentru toate bazinele hidrografice din 
arealul celor opt situri protejate. S-au 
previzionat în cele două scenarii relațiile 
dintre costurile de tratare a apei ale 
comunităților şi eroziunea solului. 
Ecosistemele ariilor protejate din siturile 
Natura 2000 analizate, oferă o serie de 
servicii de reglare importante, printre care 
prevenirea eroziunii solului şi reglarea 
debitului şi calității apelor.
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În scopul identificării în previziune a 
contribuției serviciilor ecosistemice din 
ariile protejate analizate asupra reglării 
resurselor de apă, am ținut cont de 
următoarele elemente de analiza:
 ›  costul tratării apei furnizată sistemului 

public;

 ›  costul tratării apei îmbuteliată;

 ›  valoarea estimată a economiei din 
aprovizionarea cu apă curată;

 ›  cantitatea de apă  sau băuturi derivate, 
îmbuteliată la Rieni;

 ›  ponderea costurilor cu tratarea apei la 
furnizorii de apă;

 ›  reducerea ratei brute anuale de eroziune;

Supozițiile luate în calculul previziunilor 
sunt:

 ›  Reducerea cu 10% a ratei brute anuale 
de eroziune a solului duce la reducerea cu 
4% a costurilor anuale de tratare a apei  
(Foster -1987);

 ›  raport de producție conservator între 
apă brută şi îmbuteliată de 50% aplicat la 
economia de costuri de tratare;

 ›  40-50% din provizia de apă (filtrare) 
depinde de ecosistemele din ariile naturale 
protejate (conform expertizei realizate de 
angajații Apelor Române);

În scopul identificării serviciilor 
ecosistemice asupra resurselor de apă, 
s-au luat în calcul doar previziunile 
aferente sitului Natura 2000 Coridorul 
Munții Bihorului Codrul Moma.
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Baze de calcul - scenariul „a nu face nimic” - BAU

Supoziții:

Costul tratării apei potabile furnizată sistemului public UM Valori 

Consum energetic specific pentru producerea a 1000 m3 de apă potabilă kWh 634 

Cantitatea de apă tratată pentru sistemul public (Compania de Apă Oradea),din care: mii m3 11.637 

 - consumatori casnici mii m3 8.403 

 - Instituții publice şi agenți economici (exclusiv redistribuitori) mii m3 3234 
Preț la consumator energie electrică  lei 0,43 
Cheltuieli energetice cu tratarea apei mii lei 3172 
Ponderea costurilor unui furnizor de apă destinate tratării apei (POS Mediu 2008) % 15% 

Valoarea costurilor enegetice cu tratarea apei mii lei 476 

Ponderea sitului în total bazin de colectare apă potabilă furnizată sistemului public % 15% 

Valoarea costurilor enegetice cu tratarea apei afectata de situl Natura 2000 mii lei 71 

Costul tratarii apei îmbuteliate     

Cantitatea de apă  sau bauturi derivate, îmbuteliată la Rieni  mii m3 340 

Consum energetic specific pentru producerea a 1000 m3 de apă îmbuteliată kWh 1902 

Preț la consumator energie electrică -lei- lei 0,43 

Cheltuieli energetice cu tratarea apei mii lei 278 

Ponderea costurilor unui furnizor de apă destinate tratării apei (POS Mediu 2008) % 15% 

Valoarea costurilor enegetice cu tratarea apei mii lei 42 

Ponderea sitului în total bazin de colectare apă îmbuteliată Rieni % 7% 

Valoarea costurilor enegetice cu tratarea apei afectată de situl Natura 2000 mii lei 3 

Total costuri energetice alocate tratarii apei din situl Natura 2000 mii lei 74 

Valoarea actualizată a costurilor energetice alocate tratării apei  mii lei 513 

Reducerea cu 10% a ratei brute anuale de eroziune a solului duce la reducerea cu 
4% a costurilor anuale de tratare a apei  (Foster -1987) % 4% 
Economia anuală de costuri de tratare a apei destinată sistemului public (Compania 
de Apă Oradea) mii lei 3 
Raport de producție conservator între apă brută şi îmbuteliată de 50% aplicat la 
economia de costuri de tratare % 50% 

Economia anuală de costuri de tratare a apei îmbuteliate mii lei 0,12 

Total reducere de costuri cu tratarea apei mii lei 2,97 

Valoarea actualizată netă a reducerilor de costuri energetice alocate tratarii apei mii lei 21 

Contribuția serviciilor ecosistemice din ariile protejate asupra resurselor de apă  în 
scenariul SEM identificat ca valoare netă actualizată la un factor de actualizare de 14% 
este de 21 mii lei. 
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3.2.6 CONTRIBUȚIA SERVICIILOR ECOSISTEMICE DIN ARIILE PROTEJATE 

ASUPRA DIMINUĂRII EFECTELOR DEZASTRELOR NATURALE.

Analiza atenuării dezastrelor se 
concentrează asupra costurilor daunelor 
evitate datorită serviciilor de control a 
eroziunii şi de reglare a apei furnizate 
de ariile protejate. Calitatea şi cantitatea 
ecosistemelor au un impact semnificativ 
asupra frecvenței şi gravității dezastrelor 
naturale, iar accentul care se pune din ce în 
ce mai mult pe ariile protejate poate juca un 
rol central în reducerea riscurilor, în condiții 
de gestionare durabilă a ecosistemelor 
forestiere. 

În istoria României s-au înregistrat 
numeroase dezastre naturale (inundații 
şi alunecări de teren). Posibila pierdere 
economică asociată cu aceste evenimente 
este estimată la 6% din PIB, ceea ce 
înseamnă aproximativ 2,3 miliarde de 
dolari pe an, cu probabilitate anuală de 
apariție de 0,5% (Banca Mondială 2008).
Pentru a identifica valoarea costului 
evitat al daunelor ca urmare a dezastrelor 
naturale s-a procedat la calculul valorii 
actualizate nete a scenariului SEM pe baza 
incrementării valorilor actualizate în SEM 
raportate la BAU. În previzuni s-a ținut cont 
de  valoarea costului evitat al daunelor şi 
valoarea cheltuielilor preventive ca limite 
valorice superioare şi inferioare pentru 
ecosistemele din cele opt situri analizate. 
Beneficul în scenariul SEM reprezintă costul 
economiei continuării cu scenariul BAU 
ca serviciu de reglare a retenției de apă 
din cadrul siturilor analizate, în contextul 
atenuării dezastrelor naturale (controlul 
inundațiilor). Analiza atenuării dezastrelor 
se concentrează asupra costurilor daunelor 
evitate datorită serviciilor de control al 
eroziunilor şi de reglare a fluxurilor de apă 
furnizate de siturile analizate. 

Privind în trecut modul de management 

al dezastrelor, întrucât România s-a 
confruntat cu dezastre naturale o perioadă 
îndelungată, s-au adoptat reglementări 
specifice menite să minimizeze riscurile. 
Aceste reglementări implementate 
anterior anului 1989, când statul era 
principalul proprietar al terenurilor au 
pornit de la principiul că pădurile au funcții 
speciale de protecție nu numai pentru 
conservarea  biodiversității, ci și pentru  
reglarea apei şi pentru controlul eroziunii 
solului.

În prezent s-a identificat pericolul ca din 
cauza schimbării structurii proprietății, a 
aplicării fără strictețe a reglementărilor 
în perioada de după 1989, a recoltării 
excesive a pădurilor şi a creşterii presiunii 
asupra păşunilor şi terenurilor agricole, 
rolul protector privit la modul general 
al ecosistemelor a scăzut, iar incidența 
inundațiilor şi a alunecărilor de teren a 
crescut în ultimii 20 de ani. Infrastructura 
construită în perioada comunistă cu rolul 
de a reduce impactul dezastrelor naturale 
(baraje, sisteme de reglare în pantă, 
infrastructură pentru controlul torentelor 
etc.), a fost practic abandonată sau 
insuficient întreținută în anumite zone, 
contribuind de asemenea la creşterea 
incidenței dezastrelor.
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Dacă funcțiile de protecție în amonte ale 
ecosistemelor din cele opt situri analizate 
servesc la minimizarea impactului 
inundațiilor cu 25%, față de cât s-ar fi 
putut în lipsa funcțiilor de protecție, 
valoarea ecosistemelor pentru controlul 
inundațiilor în ceea ce priveşte costurile 

evitării daunelor este egală cu o medie 
de 39.56 mii lei pe an, respectiv 341.14 
mii lei ca valoare netă actualizată pentru 
un interval de 25 de ani în SEM.  Acest 
lucru poate fi considerat ca fiind beneficiul 
SEM sau costul economiei continuării cu 
scenariul BAU. 

În previzionarea pe 25 de ani a economiilor rezultate din diminuarea pierderilor generate 
de către inundații în condițiile administrării sustenabile a siturilor analizate, s-a ținut cont 
de următoarele elemente de calcul:

Suprafața Romaniei în Km2 238.391 

Ponderea suprafeței siturilor analizate 0,074% 

Produs Intern Brut – mil. lei prețuri curente 710.267 

Posibila pierdere economică asociată cu inundațiile este estimată la 6% din PIB 6% 

Probabilitate anuală de apariție de 0,5% (Banca Mondială 2008). 0,50% 

Daunele cauzate de inundații - mii lei - 213.080 
Daunele alocate siturilor analizate  - mii lei  în scenariu BAU 158 
Funcțiile de protecție în amonte ale ecosistemelor din cele 8 situri servesc la minimizarea impactului 
inundațiilor cu 25%  25% 
Diminuarea daunelor în scenariul SEM – mii lei - 39,56 
Valoarea netă actualizată a reducerii daunelor generate de inundații – mii lei - 341,14  
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SINTEZA:

Tabelul 1-1 Centralizatorul valorilor ecosistemului (ROSCI0008 Betfia, R.N. Locul fosilier 
de pe Dealul Șomleului)

Tabelul 2-1 Centralizatorul valorilor ecosistemului (ROSCI 0291 Coridorul Munții Bihorului 
- Codru Moma)

Tip de serviciu 
ecosistemic

Serviciu 
ecosistemic

Valoarea actualizată în  Scenariul 
BAU “nu se face nimic” interval 

2017 - 2041

Valoarea actualizată 
în Scenariul SEM cu 

“administrare sustenabilă a 
ecosistemului” interval 

2017 - 2041

Valoarea
actualizată netă

-mii lei -   

Servicii 
ecosistemice 

de 
aprovizionare

Produse 
alimentare/

agricole
3.075,17 4.797,66 437,92

Lemn şi PFN 1.866,00 1.790,64 -75,36

Servicii 
ecosistemice 

de reglare
Reglarea GES 1.002,27 1.020,29 20,54

Servicii 
ecosistemice 

culturale

Recreere şi 
ecoturism 146.944,00 236.005,38 13.398,88

TOTAL - MII LEI 152.887,44 243.613,97 13.781,98

Tip de serviciu 
ecosistemic

Serviciu 
ecosistemic

Valoarea actualizată în  Scenariul 
BAU “nu se face nimic” interval 

2017 - 2041

Valoarea actualizată 
în Scenariul SEM cu 

“administrare sustenabilă a 
ecosistemului” interval 

2017 - 2041

Valoarea
actualizată netă

-mii lei -   

Servicii 
ecosistemice 

de 
aprovizionare

Produse 
alimentare/

agricole 7.288,36 15.184,09 1.894,28

Lemn şi PFN 8.607,11 8.259,49 -347,62

Alimentare cu 
apă (costuri 
de tratare 

reduse asociate 
cu servicii 

de control al 
eroziunii solului 
şi de reglare a 
cursurilor de 

apă)

513,13 492,60 20,53

Servicii 
ecosistemice 

de reglare

Reglarea GES 4.623,07 4.706,17 94,74

Controlul 
eroziunii solului 

şi reglarea 
apelor (stocare şi 
retenție) pentru 

diminuarea 
dezastrelor

1.364,55 1.364,55 341,14

Servicii 
ecosistemice 

culturale

Recreere şi 
ecoturism 16.090,69 25.843,11 3.290,26

TOTAL - MII LEI 38.486,91 55.508,88 5.293,31
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Tabelul 3-1 Centralizatorul valorilor ecosistemului (ROSCI 0084 Ferice – Plai)

Tabelul 4-1 Centralizatorul valorilor ecosistemului ( ROSCI0098 Lacul Pețea, R. N. Pârâul 
Pețea)

Tabelul 5-1 Centralizatorul valorilor ecosistemului (ROSCI 0347 Pajiştea Fergenic) 

Tip de serviciu 
ecosistemic

Serviciu 
ecosistemic

Valoarea actualizată în  Scenariul 
BAU “nu se face nimic” interval 

2017 - 2041

Valoarea actualizată 
în Scenariul SEM cu 

“administrare sustenabilă 
a ecosistemului” interval 

2017 - 2041

Valoarea
actualizată netă

-mii lei - 

Servicii 
ecosistemice 

de 
aprovizionare

Produse 
alimentare/

agricole
1.204,56 3.224,35 1.407,98

Lemn şi PFN 2.275,26 2.183,36 -91,89

Servicii 
ecosistemice 

de reglare
Reglarea GES 1.222,09 1.244,06 25,04

Servicii 
ecosistemice 

culturale

Recreere şi 
ecoturism 696,63 1.118,85 310,97

TOTAL - MII LEI 5.398,53 7.770,62 1.652,10

Tip de serviciu 
ecosistemic

Serviciu 
ecosistemic

Valoarea actualizată în  Scenariul 
BAU “nu se face nimic” interval 

2017 - 2041

Valoarea actualizată 
în Scenariul SEM cu 

“administrare sustenabilă 
a ecosistemului” interval 

2017 - 2041

Valoarea
actualizată netă

-mii lei - 

Servicii 
ecosistemice 

culturale

Recreere şi 
ecoturism 11.613,28 18.651,98 3.748,96

TOTAL - MII LEI 11.613,28 18.651,98 3.748,96

Tip de serviciu 
ecosistemic

Serviciu 
ecosistemic

Valoarea actualizată în  Scenariul 
BAU “nu se face nimic” interval 

2017 - 2041

Valoarea actualizată 
în Scenariul SEM cu 

“administrare sustenabilă 
a ecosistemului” interval 

2017 - 2041

Valoarea
actualizată netă

-mii lei - 

Servicii 
ecosistemice 

de 
aprovizionare 

Produse 
alimentare/

agricole
29.576,73 36.970,92 48,38

Servicii 
ecosistemice 

culturale

Recreere şi 
ecoturism 7.479,12 12.012,14 2.279,45

TOTAL - MII LEI 37.055,85 48.983,05 2.327,83
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Tabelul 6-1 Centralizatorul valorilor ecosistemului (ROSCI0200 Platoul Vaşcău)

Tabel 7-1 Centralizatorul valorilor ecosistemului (ROSCI0240 Tăşad, R.N. Calcarele 
Tortoniene de la Tăşad)

Tabelul 8-1 Centralizatorul valorilor ecosistemului (ROSCI 0267 Valea Roşie) 

Tip de serviciu 
ecosistemic

Serviciu 
ecosistemic

Valoarea actualizată în  Scenariul 
BAU “nu se face nimic” interval 

2017 - 2041

Valoarea actualizată 
în Scenariul SEM cu 

“administrare sustenabilă 
a ecosistemului” interval 

2017 - 2041

Valoarea
actualizată netă

-mii lei - 

Servicii 
ecosistemice 

de 
aprovizionare

Produse 
alimentare/

agricole
125.961,45 209.935,75 9.229,74

Lemn şi PFN 2.642,69 2.535,95 -106,73

Servicii 
ecosistemice 

de reglare
Reglarea GES 1.419,44 1.444,96 29,09

Servicii 
ecosistemice 

culturale

Recreere şi 
ecoturism 540,88 4.356,80 235,68

TOTAL - MII LEI 130.564,46 48.983,05 9.387,78

Tip de serviciu 
ecosistemic

Serviciu 
ecosistemic

Valoarea actualizată în  Scenariul 
BAU “nu se face nimic” interval 

2017 - 2041

Valoarea actualizată 
în Scenariul SEM cu 

“administrare sustenabilă 
a ecosistemului” interval 

2017 - 2041

Valoarea
actualizată netă

-mii lei - 

Servicii 
ecosistemice 

de 
aprovizionare

Produse 
alimentare/

agricole
26.570,77 44.284,61 2.441,30

Lemn şi PFN 988,03 948,12 -39,90

Servicii 
ecosistemice 

de reglare
Reglarea GES 530,69 540,23 10,87

Servicii 
ecosistemice 

culturale

Recreere şi 
ecoturism 206,97 1.667,14 21,63

TOTAL - MII LEI 28.296,45 47.440,11 2.433,90

Tip de serviciu 
ecosistemic

Serviciu 
ecosistemic

Valoarea actualizată în  Scenariul 
BAU “nu se face nimic” interval 

2017 - 2041

Valoarea actualizată 
în Scenariul SEM cu 

“administrare sustenabilă 
a ecosistemului” interval 

2017 - 2041

Valoarea
actualizată netă

-mii lei - 

Servicii 
ecosistemice 

de 
aprovizionare

Produse 
alimentare/

agricole
2.257,66 3.762,77 349,01

Lemn şi PFN 911,44 874,63 -36,81

Servicii 
ecosistemice 

de reglare
Reglarea GES 489,55 498,35 10,03

Servicii 
ecosistemice 

culturale

Recreere şi 
ecoturism 4.031,04 32.470,00 19.000,24

TOTAL - MII LEI 7.689,69 37.605,75 19.322,46
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de muncă.

 › 9. Construirea de împrejmuiri temporare 
pentru managementul pășunatului. 

 › 10. Restaurarea pădurilor native unde 
acestea au fost defrișate.

 › 11. Refacerea codrului pe o suprafață 
mare fără gospodărirea pădurii.

 › 12. Refacerea sistemelor tradiționale 
agro-silvice cu respectarea cerințelor 
pentru biodiversitate în cazurile de 
împădurire.

 › 13. Înființarea de mici bălți cu vegetație în 
zonele împădurite.

 › 14. Centru de marketing pentru produse 
organice provenite din sit - Introducerea 
standardelor organice. 

 › 15. Îndepărtarea speciilor de plante 
invadatoare care degradează plantele 
indigene și structura pădurii.

 › 16. Elaborarea materialului informativ 
necesar pentru promovarea ecoturismului 
în sit.

 › 17. Construirea și instalarea marcajelor 
pentru interpretare în sit.

 › 18. Construirea de amenajări  pentru 
vizitatorii în sit, în vederea încurajării 
ecoturismului.

 › 19. Construirea amenajărilor pentru 
încurajarea utilizării de către vizitatori a 
sitului - poteci și marcaje, informații de 
interpretare, locașuri. 

 › 20. Crearea unui site web și a bazelor de 
date ce pot fi utilizate pentru promovarea 
turismului în sit.

 › 21. Construcția facilităților pentru vizitatori 
(ex. parcări, rețele de trasee, jetties, centre 
pentru vizitatori).

 › 22. Crearea de pepiniere cu plante 
indigene pentru proiecte de refacere.

 
ROSCI0098 Lacul Pețea, Sit de Importanță 

Comunitară şi al Rezervației 2177. Pârâul 
Pețea.

 
 › 1. Reconstrucția ecologică a Lacului Pețea.

 › 2. Realizarea unui foraj în sit care să 
realimenteze suprafața lacului prin 
reumplerea cu apă termală.

 › 3. Program de conștientizare a publicului 
şi comunicare eficientă  în concordanță 
cu obiectivele de conservare ale Ariei 
Protejate.

 › 4. Înființarea de mici bălți cu 
vegetație în zonele limitrofe pârâului 
Pețea.

 › 5. Elaborarea materialului informativ 
necesar pentru promovarea ecoturismului 
în sit.

 › 6. Eliminarea totală a speciilor invazive 
în zona Ochiul Pompei și Ochiul Tiganului, 
prin intervenții mecanice în scopul refacerii 
habitatelor inițiale.

 › 7. Plantarea arborilor de arin, salcie, 
plop, autohtone, lângă apele curgătoare și 
stătătoare pentru a asigura umbrirea, pe 
minim 50% a luciului de apă, cu excepția 
sectoarelor în care vegetează nufărul 
termal. 

 › 8. Construirea şi menținerea unui 
bazin artificial cu maluri de pământ, în 
vecinătatea stadionului din Sânmărtin, 
care să fie alimentat cu apă termală din 
pârâul ce vine de la Felix.

 › 9. Refacerea stăvilarelor şi digurilor 
existente în prezent şi care sunt invadate 
de buruieni şi specii problematice  native.

 › 10. Încetinirea vitezei de curgere a apei 
prin refacerea parțială a luncilor inundabile 
și facilitarea dezvoltării naturale a 
meandrelor, a zonelor mlăștinoase, a 
brațelor moarte.

 › 11. Refacerea zonelor tampon cu 
vegetație naturală în jurul habitatelor 
acvatice de minimum 10 m lățime.  
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 › 12. Amenajarea scărilor de pești 
funcționale în zona  pâraielor Pețea şi 
Hidişel.

 › 13. Menținerea zonelor umede acoperite 
cu vegetație palustră în aria protejată 
Pârâul Pețea.

 › 14. Crearea de noi bălți cu suprafețe 
variabile, 1-3 mp, prin săparea unor gropi 
cu adâncimi de până la 0,5 m, în zone unde 
este favorizată acumularea naturală de 
apă 

ROSCI0240 Tăşad, Sit de Importanță 
Comunitară şi al Rezervației 2188 - 
Calcarele Tortoniene de la Tăşad 

 
 › 1. Educația ecologică a tinerilor prin 

intermediul schemelor educationale 
desfasurate în școlile din localitatile 
învecinate sitului. 

 › 2. Program de conștientizare a publicului 
şi comunicare eficientă  în concordanță 
cu obiectivele de conservare ale Ariei 
Protejate.

 › 3. Tratarea apelor uzate din intravilanele 
așezării Tășad, situate deasupra văilor 
ce alimentează peșterile, prin procedee  
biologice – lagune plantate  cu rizomi de 
plante de apă (stuf, trestie, pipirig etc.).

 › 4. Înființarea de mici bălți cu vegetație în 
zonele împădurite.

 › 5. Înființarea de mici bălți cu vegetație în 
zonele cu fânețe din lunca pârâurilor din 
Aria Protejată.

 › 6. Îndepartarea speciilor de plante 
invadatoare care degradează plantele 
indigene și structura pajistilor din interiorul 
sitului.

 › 7. Elaborarea materialului informativ 
necesar pentru promovarea ecoturismului 
în sit.

 › 8. Construirea de amenajări  pentru 
vizitatorii în sit, în vederea încurajării  
ecoturismului constând în locuri de 

campare şi amenajarea de poteci pe toată 
suprafața sitului.

 › 9. Construirea de parcări și dotarea 
acestora cu recipiente pentru colectarea 
deșeurilor pe zona localității Tăşad şi Valea 
Stracoş cu scopul încurajării ecoturismului. 

 

ROSCI 0200 Platoul Vașcău 
 
 › 1. Programe  de integrare a comunității 

în managementul naturii prin intermediul  
schemelor educaționale desfășurate în 
școlile învecinate sitului.

 › 2. Centru de  management al fânațelor.

 › 3. Reabilitarea terenului degradat în 
urma activităților de vărărit prin refacerea 
habitatului prin împădurire.

 › 4. Reabilitarea terenului degradat în urma 
activităților din carierele abandonate prin 
refacerea habitatului.

 › 5. Tratarea apelor uzate din localitățile 
aflate în vecinătatea sitului  prin procedee 
mecanice urmate de tratamente biologice 
cu rizomi de plante de apă (stuf, trestie, 
pipirig etc.), altele decât cele convenționale 
de tratare.

 › 6. Refacerea speciilor de arbori din zone 
umede.

 › 7. Înființarea unei clase în cadrul 
gimnaziului din Vascău, pentru ucenici 
care să ocupe viitorele  locuri de muncă în 
Situri Natura 2000, în contextul dezvoltării 
posibilităților durabile de ocupare a forței  
de muncă în regiunea Nord Vest.

 › 8. Amenajarea de poteci pentru drumetii 
și biciclete pentru activități de ecoturism în 
desfășurare sau în dezvoltare. 

 › 9. Constituirea unui centru de afaceri 
pentru dezvoltarea IMM-urilor active în sit 
și în vecinateatea lui, în scopul schimburilor 
de experiență și al implicării factorilor 
locali și regionali în crearea de noi locuri 
de muncă.
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 › 10. Construirea de împrejmuiri temporare 
pentru managementul pășunatului. 

 › 11. Restaurarea pădurilor native unde 
acestea au fost defrișate.

 › 12. Refacerea codrului pe o suprafață 
mare fără gospodărirea pădurii.

 › 13. Refacerea sistemelor tradiționale 
agro-silvice cu respectarea cerințelor 
pentru biodiversitate în cazurile de 
împădurire.

 › 14. Înființarea de mici bălți cu vegetație în 
zonele împădurite.

 › 15. Centru de marketing pentru produse 
organice provenite din sit - introducerea 
standardelor organice. 

 › 16. Îndepărtarea speciilor de plante 
invadatoare care degradează plantele 
indigene și structura pădurii.

 › 17. Elaborarea materialului informativ 
necesar pentru promovarea ecoturismului 
în sit.

 › 18. Construirea și instalarea marcajelor 
pentru interpretare în sit.

 › 19. Construirea de amenajări  pentru 

vizitatorii în sit în vederea încurajării 
ecoturismului.

 › 20. Construirea amenjărilor pentru 
încurajarea utilizării de către vizitatori a 
sitului - poteci și marcaje, informații de 
interpretare, locașuri. 

 › 21. Crearea unui site web și a bazelor de 
date ce pot fi utilizate pentru promovarea 
turismului în site.

 › 22. Construcția facilităților pentru 
vizitatori (ex. parcări, rețele de trasee, 
jetties, centre pentru vizitatori).

 › 23. Crearea de pepiniere cu plante 
indigene pentru proiecte de refacere.
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Privit prin prisma serviciului ecosistemic 
de aprovizionare cu lemn, în scenariul „a 
nu face nimic” (BAU), recoltarea masei 
lemnoase din cauza întinderii limitate 
a pădurilor cărora le-au fost atribuite 
funcții speciale de protecție în cadrul 
amanajamentelor silvice, în anumite 
situri se pot înregistra pierderi ale 
biodiversității. În acelaşi timp, vor continua 
să se producă impacturi negative asupra 
apei, substanțelor nutritive şi controlului 
eroziunii solului, peisajului şi calității 
aerului. Aplicarea ineficientă a cadrului 
legal va duce la continuarea tăierilor 
abuzive. Lipsa unui sistem echitabil de 
plăți compensatorii va încuraja proprietarii 
locali de păduri, de asemenea, să taie în 
exces. BAU nu încurajează administrarea 
optimă a produselor nelemnoase, iar 
potențialul acestor produse va scădea din 
cauza degradării ecosistemelor.

Gestionarea pe mai departe în scenariul 
BAU va duce la degradarea continuă 
a ecosistemelor potențial valoroase, 
împiedicând dezvoltarea activităților 
recreative, turistice şi educative.

Scenariul cu Gestionarea Durabilă a 
Ecosistemelor (SEM) ar pune mai puțin 
accentul pe producția din lemn. În acest 
scenariu se vor extinde zonele cu păduri cu 
rol de protecție, justificate prin importanța 
biodiversității, implementarea  de  plăți 
compensatorii pentru proprietarii privați de 
pădure şi recoltarea optimă a produselor 
nelemnoase. Diminuarea recoltării masei 
lemnoase va crea oportunități de creştere 
a potențialului de produse nelemnoase. 
Implementarea planurilor de management 
a ariilor protejate, împreună cu o mai bună 
aplicare a reglementărilor silvice specifice, 
va duce la diminuarea defrişării.

Suprapășunatul versus Subpășunatul

Suprapăşunatul are un efect scăzut, 
fiind prezent izolat în puține sectoare. 
Subpăşunatul este însă des întâlnit, ca  
urmare a scăderii numărului de animale, 
îmbătrânirii populației rurale și a scăderii 
interesului pentru acest obiect de activitate, 
cu efecte negative asupra schimbărilor de 
structură ale pajistilor și fânețelor. Alăturat 
interesului scăzut pentru pășunat,  același 
efect negativ îl are și lipsa lucrărilor de 
cosire ale fânețelor. S-a perceput un 
interes din ce în ce mai scăzut pentru 
furajele recoltate de pe fânețe. Doar în 
urma gestionării durabile într-un scenariu 
SEM habitatele păşunilor se îmbunătățesc, 
optimizând ocuparea solului.  

Corecția torenților

Privită prin prisma serviciului ecositemic 
de reglare s-a constatat că infrastructura 
concepută să reducă impactul dezastrelor 
naturale, cum ar fi baraje, sisteme de reglare 
în pantă, infrastructură pentru controlul 
torentelor etc., a fost practic abandonată 
sau întreținută insuficient în anumite 
zone, contribuind la creşterea incidenței 
dezastrelor. De asemenea, gestionarea 
pădurilor în scenariul BAU şi abandonarea 
păşunilor (sau suprapăşunatul, în anumite 
cazuri) vor diminua funcțiile ecosistemelor 
de regalre/retenție a apei ecosistemelor. 
Acest lucru duce la creşterea incidenței 
viiturilor. Se impune abordarea scenariului 
SEM, în care funcția de reglare/retenție a 
apei este mai puternică și duce la scăderea 
incidenței viiturilor.

Turismul

Accesul necontrolat al turiștilor în zonele 
protejate ale siturilor analizate în scenariul 

3.3.2. ANALIZA PRIVIND IMPACTUL AMENAJĂRILOR ECONOMICE  

ASUPRA ARIILOR PROTEJATE EXPLOATAREA LEMNULUI
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BAU, privit prin prisma serviciului 
ecosistemic recreativ, datorită valorii 
ridicate a surplusului consumatorului 
estimată pentru turism şi activități 
recreative în ariile protejate analizate, 
sugerează că mecanismele de plată, cum 
ar fi taxele de intrare, ar avea succes în 
scenariul SEM. Taxele de intrare se pot 
utiliza și pentru a deține controlul asupra 
cererii şi pentru a minimiza impactul 
asupra sitului. În prezent, taxele de intrare 
sunt foarte mici sau nu există, aşadar, 
obiectivul este acela de a introduce 
taxe de intrare și de a le majora pe 
cele existente, în special în siturile cu 
potențial turistic ridicat. Cu toate acestea, 
atingerea potențialului turistic maxim 
(din perspectiva beneficiilor) depinde de 
investițiile prealabile în facilități turistice şi 

de agrement.

Foraje ilegale pentru apa termală

Lipsa de monitorizare a exploatării apei 
termale în zona Sânmartin a scăpat 
total de sub control, realizându-se foraje 
ilegale care deservesc vilele şi pensiunile 
cu piscine. Acțiunile necontrolate au 
afectat negativ rezervația naturală Pârâul 
Pețea, care cuprinde Lacul cu Nuferi, dar 
și situl protejat care înglobează tot cursul 
pârâului, cu fauna și flora specifice, unice 
în țară (nufărul termal, melcul de apă 
caldă şi roşioara lui Racoviță). Nivelul și 
temperatura apei din Lacul cu Nuferi au 
scăzut alarmant.
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3.4. AMENINȚĂRI ACTUALE ȘI POTENȚIALE ALE PLANURILOR 

ȘI PROIECTELOR PROPUSE SAU APROBATE ÎN AREALUL SAU DIN 

VECINĂTATEA ARIILOR NATURALE PROTEJATE

În baza studierii strategiilor de dezvoltare 
locală ale fiecareia dintre UAT-urile, 
învecinate celor 8 situri Natura 2000 
analizate, s-a constatat ca nu s-au prevăzut 
în planurile de dezvoltare ale acestora 
investiții care sa amenințe ecosistemele 
din ariile protejate. Fiecare dintre proiectele 
previzionate are stipulată prevederea încă 
din faza de certificat de urbanism, de a se 
supune legislatiei privind avizul de mediu.
 

Ca amenințări s-au identificat însă:
 ›  activități enduro desfășurate în 

perimetrul siturilor 

 ›  lipsa de implicare a verigilor instituționale 
înființate să controleze forajele de apă 
(primaria  Sânmartin, Agenția Națională 
pentru Resurse Minerale, Administrația 
Bazinală de Apă Crişuri)

 ›  tăieri ilegale în pădurile cu rol de protecție 
din cadrul siturilor analizate.
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alte servicii ecosistemice forestiere, cum ar 
fi sechestrarea carbonului, reglarea apelor 
şi controlul eroziunii solului, amenajarea 
peisagistică şi turismul. Scenariul SEM 
implică o scădere pe termen scurt a 
valorilor aferente lemnului forestier, 
produselor forestiere nelemnoase şi 
vânătorii şi o scădere a veniturilor publice 
din cauza plăților compensatorii pentru 
zonele scoase din producție. Cu toate 
acestea, pe termen lung, valoarea ariilor 
protejate în scenariul SEM îşi va reveni 
şi se estimează că va genera o valoare 
actualizată netă (VAN) mai mare după 
25 de ani. În plus, se asigură alte servicii 
ecosistemice generate şi/sau întreținute 
de silvicultura sustenabilă (de exemplu, 
sechestrarea carbonului, reglarea apelor şi 
controlul eroziunii solului, peisaje).

Continuarea scenariului Business as Usual 
va duce la un uşor declin al valorilor de 
sechestrare a carbonului în pădure din 
cauza scăderii volumelor recoltate (în 
funcție de distribuția după clasa de vârstă 
detaliată în amenajamentul silvic) şi de aici 
mai puțin CO2 sechestrat. În scenariul BAU, 
valoarea actualizată (VA) a serviciului de 
sechestrare a carbonului al celor opt situri 
analizate  pentru următorii 25 de ani este 
în jur de 9.287,12 mii lei.

Gestionarea durabilă a pădurii din ariile 
protejate şi aplicarea legii în scenariul 
SEM vor duce, inițial, la scăderea valorilor 
carbonului sechestrat, întrucât volumele 
recoltate nu sunt cu mult mai mici decât în 
scenariul BAU în primii ani. După aceea, din 
cauza scăderii volumului recoltat (aceeaşi 
schemă de reducere utilizată pentru 
evaluarea sectorului forestier), acumularea 
carbonului creşte. Până la sfârşitul perioadei 
de evaluare, creşterile sporite, împreună 
cu volumele recoltate relativ constante, 
generează o valoare stabilă. În scenariul 
SEM, Valoarea Actualizată a sechestrării 
carbonului în următorii 25 de ani este puțin 
peste 9.454,06 mii lei pentru cele opt 
situri analizate. Implementând legislația 

corespunzătoare, acest beneficiu ar trebui 
să se poată realiza în viitor, presupunând 
că piața carbonului va continua. Valoarea 
cumulativă totală a SEM în raport cu BAU 
este estimată la 190,31 mii lei.

Ecosistemele siturilor protejate analizate 
oferă o serie de servicii de reglare 
importante, printre care prevenirea 
eroziunii solului şi reglarea debitului şi 
calității apelor. Valoarea cumulativă totală 
estimată a economiei din aprovizionarea 
cu apă curată realizate prin SEM în raport 
cu BAU, pe baza evitării costului tratării 
apei, este estimată la 20,53 mii lei (pe 25 
de ani).

Serviciile de reglare a retenției de apă 
din cadrul siturilor analizate în contextul 
atenuării dezastrelor naturale (controlul 
inundațiilor) se evaluează la o sumă între 
1.364,55 mii lei în BAU şi 1.023,41 mii lei în 
SEM. Valoarea actualizată netă a scenariului 
SEM (pe baza VA a SEM minus VA a BAU) 
pentru cele opt situri este estimată 341,14 
mii lei. Acest lucru poate fi considerat ca 
fiind beneficiul SEM sau costul economiei 
continuării cu scenariul BAU.

Sectorul principal care beneficiază de pe 
urma celor opt situri protejate este sectorul 
turistic, care, printr-o gestionare durabilă, 
are potențialul de a genera încă 42.286,06 
mii lei în următorii 25 de ani (73% din 
valoarea suplimentară totală a SEM).

În susținerea scenariului SEM se impun în 
viitor următoarele:
 ›  studiu mai amănunțit asupra legăturilor 

dintre BAU şi SEM în ceea ce priveşte 
ocuparea forței de muncă, veniturile din 
impozite şi alți indicatori cheie, pe lângă 
valoarea actualizată netă;

 ›  analiza detaliată a costurilor din scenariul 
SEM;

 ›  cooperarea intersectorială având în 
vedere că anumite sectoare, prin activitățile 
lor, profită de pe urma ecosistemelor, dar 
le şi degradează;
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 ›  conceperea de mecanisme de finanțare 
durabilă;

 ›  introducerea/majorarea taxelor de 
intrare pentru captarea disponibilității de a 
plăti (willingness to pay);

 ›  contribuții procentuale din partea 
operatorilor turistici din siturile analizate la  

finanțarea planurilor de management ale 
ariei naturale;

 ›  contribuții procentuale ale operatorilor de 
îmbuteliere a apei la finanțarea planurilor 
de management ale ariei naturale.

 

ACB   Analiză cost-beneficiu 
AER   Asociația pentru Ecoturism din România 
AFM   Administrația Fondului pentru Mediu 
ANAR   Administrația Națională „Apele Române” 
ANRM   Agenția Națională pentru Resurse Minerale 
AP   Arie protejată 
BAU   Business as Usual 
GES   Gaze cu Efect de Seră (Greenhouse Gases) 
GIS   Sistem Informațional Geografic 
INS   Institutul Național de Statistică 
MEA    Evaluarea ecosistemelor mileniului (Millenium Ecosystem Assessment) 
PM    Plan de management 
PMP    Plan de management al pădurilor (amenajament silvic) 
PFN   Produse nelemnoase ale pădurii 
PIB    Produs intern brut 
PES   Plată pentru servicii ecosistemice 
RNP   Regia Națională a Pădurilor - Romsilva 
SE   Serviciu ecosistemic 
SEM   Gestionare durabilă a ecosistemelor (Sustainable Ecosystem 
Management) 
SNAM   Societatea Națională a Apelor Minerale S.A. 
TON   Turism orientat spre natură 
TVA   Taxa pe Valoare Adăugată 
UVM   Unitate vită mare 
VA   Valoare actualizată 
VAN   Valoare actualizată netă 
VET   Valoare economică totală 

ACRONIME ȘI ABREVIERI
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