
 

1 
 

 
 
 
 
 

SERVICII DE SPRIJIN PENTRU DERULAREA PROCEDURII 
DE EVALUARE DE MEDIU, ÎNTOCMIRE RAPORT DE 

MEDIU ȘI EVALUAREA ADECVATĂ ȘI ALTE ACTIVITĂȚI 
NECESARE CONFORM HG 1076/2004 ȘI ORDIN MMAP 

262/2020 PENTRU 
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL PENTRU 

REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA 2021-2027  
MEMORIU DE PREZENTARE CONFORM ORDIN MMAP 

NR. 262/2020 
 
 
 
 
 
 

  



 

2 
 

 
Responsabilitate: 
Conținutul acestei documentații este responsabilitatea exclusivă a autorilor 
 
 
 
Date despre proiect: 
Acest document a fost pregătit în cadrul procedurii SEA pentru Programul Operațional 
Regional pentru Regiunea Sud-Vest Oltenia 2021-2027 implementat de KCV Consulting & 
Engineering SRL 
 
 
 
 
Date de contact ale elaboratorului: 
KVB Consulting & Engineering SRL 
Str. Mitropolit Varlaam, nr. 147, sector 1, București 
 
 
 
 
Date de contact ale persoanei responsabile: 
Geograf Roxana Gabriela OLARU 
KVB Consultig & Engineering SRL, roxana.olaru@kvb.ro, +40 733 107 793 
 
 
 
 
  



 

3 
 

FIȘA DE CONTROL A DOCUMENTULUI 
 

Cod: PRM-920/MP-SEA/818/10.02.2021 
  

Contractul: 4590/10.02.2021 – ADR SV Oltenia și 818/10.02.2021 – KVB Consulting 
& Engineering SRL 

 

Titlul 

Contractului: 

 
Servicii de sprijin pentru derularea procedurii de evaluare de mediu, 
întocmire Raport de Mediu și Evaluarea Adecvată și alte activități 
necesare conform HG 1076/2004 și Ordin MMAP 262/2020 pentru 
Programul Operațional Regional Pentru Regiunea Sud-Vest Oltenia 
2021-2027   

 

Autoritatea 

Contractantă: 

 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia  

 

Prestator:  

 
SC KVB CONSULTING & ENGINEERING S.R.L.  

 

Document: 

 
Memoriu de prezentare conform Ordin MMAP Nr. 262/2020 pentru 
Programul Operațional Regional Pentru Regiunea Sud-Vest Oltenia 
2021-2027  
  

 
 

 
 
 
 

Colectiv de elaborare  
 

Emilia Anca BURGHELEA – Expert cheie în domeniul protecției mediului 

 

Mariana – Marinela DULUȚĂ - Expert cheie în domeniul protecției mediului 

 

Roxana Gabriela OLARU – Expert în domeniul protecției mediului 

 

Ana Elisabeta OROS - Expert în domeniul protecției mediului 

  



 

4 
 

 
 

Cuprins:	

I. Descrierea succintă a PP și distanța față de aria naturală protejată de interes 
comunitar, precum și coordonatele geografice (STEREO 70) ale amplasamentului PP.......... 5 

II. Numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar .................................... 16 

III. Prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes 
comunitar în zona PP ........................................................................................................... 19 

IV. Precizarea faptului dacă PP propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar 
pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar .............. 41 

V. Estimarea impactului potențial al PP asupra speciilor și habitatelor din aria naturală 
protejată de interes comunitar ............................................................................................ 58 

VI. Măsuri de reducere a potențialului impact generat de potențiale proiecte............ 106 

VII. Alte informații prevăzute în legislația în vigoare .................................................... 249 

VIII. Anexe ...................................................................................................................... 249 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

5 
 

I. Descrierea	succintă	a	PP	și	distanța	față	de	aria	naturală	protejată	de	interes	
comunitar,	 precum	 și	 coordonatele	 geografice	 (STEREO	 70)	 ale	
amplasamentului	PP	

 
Programul Operațional Regional pentru Regiunea de Sud-Vest Oltenia 2021-2027 este un 
proiect finanțat în cadrul Autorității de Management pentru Programul Operațional Asistență 
Tehnică, cod proiect 140449 ”Sprijin pentru ADR Sud-Vest Oltenia în pregătirea POR 2021-
2027; Componenta 1: POAT/)S2.1-II/Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic și 
procedural pentru coordonarea și implementarea FESI/AP2/Plan proiecte 2020; Axa 
Prioritară: Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI”. 
Obiectivul general al Programului Operațional Regional pentru Regiunea de Sud-Vest Oltenia 
2021-2027 este acela de a asigura un nivel înalt de protecție a mediului și de a contribui la 
integrarea considerațiilor cu privire la mediu în pregătirea și adoptarea acestuia în scopul 
promovării dezvoltării durabile, prin efectuarea unei evaluări de mediu care să identifice 
efectele semnificative asupra mediului. 
Conform prevederilor impuse de propunerea de regulament privind Fondul European de 
Dezvoltare Regională (FEDR) și Fondul de Coeziune (FC), propunerea de regulament privind 
prevederile comune (CPR) precum si ale Hotararii nr. 936/2020 pentru aprobarea cadrului 
general necesar în vederea implicării autorităților și instituțiilor din România în procesul de 
programare și negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de 
programare 2021-2027 și a cadrului instituțional de coordonare, gestionare și control al 
acestor fonduri, POR Sud-Vest Oltenia 2021-2027 este un program operațional structurat pe 
obiective de politică, obiective specifice, priorități și tipuri de acțiuni posibile a fi finantațe, dar 
care nu este însoțit de o listă de propuneri de operațiuni concrete, cu amplasamente stabilite 
prin program. 
În prezentul studiu este analizat Programul Operațional Regional pentru regiunea Sud-Vest 
Oltenia 2021-2027, var.2 din 01.01.2021, în care sunt menționate 7 Axe prioritare și 8 
obiective strategice (OST), conform figurii de mai jos: 
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Figura 1 Axe prioritare și obiective strategice cuprinse în Programul Operațional Regional Sud-Vest 
Oltenia 2021-2027 

Viziunea strategică a POR Sud-Vest Oltenia 2021-2027 are la bază nevoile și oportunități de 
dezvoltare, identificate și prioritizate ca fiind cele mai relevante în contextul stadiului actual 
de dezvoltare socio-economică a regiunii și complementare cu documentele regionale, 
naționale și europene prin care se stabilesc direcții de acțiune strategică: 

Ø Consolidarea capacităților și competențelor în materie de cercetare și inovare, precum 
și preluarea tehnologiilor avansate/Intensificarea cooperării între universități/ 
instituțiile de cercetare și dezvoltare și mediul de afaceri; 

Ø Cresterea sprijinului pentru dezvoltarea afacerilor pentru consolidarea 
competitivității;  

Ø Valorificarea avantajelelor digitalizării, susținerea conceptului de smart city; 
Ø Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; 

• Consolidarea capacităților de cercetare și inovare și
introducerea de tehnologii avansate;

• Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-
urilor;

Axa prioritară 1 - O regiune 
competitivă prin inovare, 

digitalizare și întreprinderi 
dinamice

• Sprijinirea transformării digitale a economiei
regionale și a domeniilor de interes public și
fructificarea beneficiilor sale pentru cetățeni și
întreprinderi;

Axa prioritară 2- O regiune cu 
orașe Smart

• Optimizare utilizării resurselor prin sprijinirea și
promovarea eficienței energetice, reducerea
emisiilor de carbon și regenerare urbane prin
dezvoltarea infrastructurii;

Axa prioritară 3 - O regiune cu 
orașe prietenoase cu mediul 

• Creșterea mobilității și conectivității prin
dezvoltarea unei infrastructuri de transport rutier
moderne și durabile;

Axa prioritară 4 - O regiune 
accesibilă

• Creșterea accesului și participării la un învățământ
de calitate, modern, corelat cu cerințele pieții
muncii;

Axa prioritară 5 - O regiune 
educată

• Creșterea potențialului culturii și turismului ca
vehicule de coeziune și dezvoltare economică și
socială;

Axa prioritară 6 - O regiune 
atractivă

• Dezvoltarea capacității administrative pentru
implementarea POR la nivel regional.

Axa prioritară 7 - Asistență 
tehnică
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Ø Regenerare urbana și spații verzi; 
Ø Dezvoltarea mobilității regionale și locale; 
Ø Conectivitate regională (îmbunătățirea accesului la rețeaua TEN-T) și 

descongestionarea traficului; 
Ø Îmbunătățirea infrastructurii de educație și adaptarea la cerințele de pe piața muncii; 
Ø Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului; 
Ø Dezvoltare urbană durabilă; 
Ø Sistemul de management și control al POR SV Oltenia. 

 
În cele ce urmează este prezentat, pe scurt, Programul Operațional Regional Sud-Vest Oltenia 
2021-2027, care conține pe lângă axe prioritare și direcție de acțiune strategică și o serie de 
obiective specifice selectate (OS), așa cum sunt menționate mai jos: 

1. Axa prioritară 1 – O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi 
dinamice cuprinde o serie de obiective de politică (policy objective): 

OP1 – O Europă mai inteligentă – o transformare economică inovatoare și inteligentă, care 
cuprinde următoarele obiective specifice: 

v OS.1 - Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor 
avansate; 

v OS.2 - Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și 
al guvernelor;  

v OS.3 - Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de 
muncă. 

 
2. Axa prioritară 2 – O regiune cu orașe Smart, cu următorul obiectiv specific: 
v OS.2- Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al 

guvernelor. 
 

3. Axa prioritare 3 – O regiune cu orașe prietenoase cu mediul cuprinde un obiectiv de 
politică: 

OP2 – O Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon, care cuprinde următoarele 
obiective specifice: 

v OS.4 - Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; 
v OS.5 - Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în 

special în mediul urban și reducerea poluării; 
v OS.6 - Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile; 

 
4. Axa prioritară 4- O regiune accesibilă cuprinde un obiectiv de politică: 

OP3 – O europă mai conectată – mobilitate și conectivitate TIC regională, care cuprinde un 
obiectiv specific: 

v OS.7 - Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în 
fața schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului 
la TEN-T și a mobilității transfrontaliere. 

 
5. Axa prioritară 5 – O regiune educată cuprinde un obiectiv de politică: 

OP4 – O Europă mai socială care cuprinde un obiectiv specific: 
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v OS.8 - Îmbunătățirea accesului la servicii inclusive și de calitate în educație, instruire și 
învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv prin 
promovarea adaptării la educația și instruirea de la distanța și on-line. 

 
6. Axa prioritară 6 – O regiune atractivă cuprinde un obiectiv de politică: 

OP 5- O Europă mai aproape de cetățeni care cuprinde două obiective specifice: 
v OS.9 - Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și 

a patromoniului cultural, turismului și securității în zonele urbane; 
v OS.10 - Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local 

și a patromoniului cultural, turismului și securității în afara zonelor urbane. 
 

7. Axa prioritară 7 – Asistență tehnică cuprinde un care cuprinde un obiectiv specific: 
v OS.11 - Asigurarea funcționării sistemului de management. 

 
În cele ce urmează sunt prezentate Axele proritare și domeniile de intervenție pentru care se 
alocă fonduri prin POR Sud-Vest Oltenia pentru perioada 2021-2027: 
Axa prioritară 1 – O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice: 

Ø prioritate dedicată acțiunilor inovatoare în următoarele domenii de intervenție: 
o 001 Investiții în active fixe în microîntreprinderi legate direct de activități de cercetare 

și inovare; 
o 002 Investiții în active fixe în întreprinderi mici și mijlocii (inclusiv centre de cercetare 

private) legate direct de activități de cercetare și inovare; 
o 004 Investiții în active necorporale în microîntreprinderi legate direct de activități de 

cercetare și inovare; 
o 005 Investiții în active necorporale în întreprinderi mici și mijlocii (inclusiv centre de 

cercetare private) legate direct de activități de cercetare și inovare; 
o 008 Activități de cercetare și inovare în întreprinderi mici și mijlocii, inclusiv 

colaborarea în rețea; 
o 009 Activități de cercetare și inovare în centre publice de cercetare, de învățământ 

superior și de competență, inclusiv colaborarea în rețea (cercetare industrială, 
dezvoltare experimentală, studii de fezabilitate); 

o 010 Digitalizarea IMM-urilor (inclusiv comerț electronic, activități economice 
electronice și procese economice în rețea, huburi de inovare digitală, laboratoare vii, 
antreprenori web și start-upuri în domeniul TIC, B2B); 

o 012 Servicii si aplicatii IT dedicate competentelor digitale si incluziunii sociale; 
o 014 Infrastructuri comerciale pentru IMM-uri (inclusiv parcuri și situri industriale); 
o 015 Dezvoltarea comercială și internaționalizarea IMM-urilor, inclusiv investiții 

productive; 
o 017 Servicii avansate de sprijin pentru IMM-uri și grupuri de IMM-uri (inclusiv servicii 

de management, comercializare și proiectare); 
o 018 Incubare, sprijinirea societăților spin off și spin-out și a start-upurilor; 
o 021 Transfer de tehnologie și cooperare între întreprinderi, centre de cercetare și 

sectorul învățământului superior. 
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OS.1.1. - Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate, 
propune următoarele acțiuni indicative: 
v Sprijin pentru consolidarea capacitatii de cercetare-inovare la nivel regional in domeniile 

RIS 3, inclusiv a intreprinderilor si promovarea colaborarii intre organizatiile CDI si mediul 
de afaceri, prin operatiuni de tipul: 
o activitati de cercetare-inovare si investitii in organizatiile CDI pentru dezvoltarea 

infrastructurilor proprii si orientarea cercetarii spre nevoile identificate in procesul 
de descoperire antreprenoriala desfasurat la nivel regional; 

o activitati de cercetare-inovare si investitii in necesare pentru crearea, dezvoltarea sau 
modernizarea capacitatii de cercetare-inovare si/sau valorificarea rezultatelor 
cercetarii aferente nevoilor identificate in procesul de descoperire antreprenoriala; - 
activitati de cercetare-inovare si investitii in intreprinderi necesare pentru validarea 
unui concept inovativ in IMM; 

o Specializare inteligentă la nivel regional și inovare de produs, serviciu, de proces in 
microintreprinderi si IMM-uri la nivel intern, inclusiv brevetare(abordare integrată pe 
lanţul valoric al inovării - activităţi CDI, valorizare produse/ servicii; 

v Dezvoltarea capacitatii de transfer tehnologic regionale in domeniile RIS 3 regional: 
o investitii in IMM pentru implementarea unui transfer tehnologic, inclusiv achizitia de 

servicii de la organizatii CDI sau entitati de transfer tehnologic; 
o sprijin pentru trecerea de la concept până la produs, dezvoltarea unui prototip minim 

viabil (MVP) (finanțare de tip proof of concept, inclusiv pentru inovatori persoane 
fizice care sunt obligați să își înființeze firme dacă se califică pentru finanțare – start-
up-uri inovative); 

o sprijinirea transferului tehnologic prin crearea/ dezvoltarea structurilor de transfer 
tehnologic și serviciilor și prin facilitarea proceselor de transfer tehnologic la nivel de 
companii și alte organizații; 

Principalele grupuri țintă vizate de aceste intervenții sunt: micro-intreprinderi, IMM, entitati 
de transfer tehnologic, Parcuri stiintifice si tehnologice, universitati, entitati de cercetare, 
parteneriate, cercetătorii și salariați implicați în activitățile de cercetare-dezvoltare, 
organizații CDI. 
 
OS.2 - Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al 
guvernelor, propune următoarele acțiuni indicative: 
v Sprijin pentru digitalizare in beneficiul IMM-urilor: 

o sustinerea unei structuri de sprijin sub forma unui HUB-uri de inovare digitală – 
Digital Inovation Hubs (DIH), care să ofere suport actorilor interesați; 

o adoptarea tehnologiilor și a instrumentelor digitale care conduc la inovarea 
modelului de afaceri; 

o sprijin pentru activități economice electronice și procese economice în rețea, 
antreprenori web și start-upuri în domeniul TIC; 

v Servicii și aplicații TIC dedicate competențelor digitale și incluziunii digitale: 
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o digitizarea în mediul universitar prin crearea și dezvoltarea unor platforme digitale, 
baze de date și biblioteci virtuale pentru studenți, live streaming, echipamente și 
infrastructură de projection and video maping; 

o sprijin pentru digitizarea invatamantului universitar prin asigurarea unei 
infrastructuri adecvate in vederea imbunatatirii accesului la tehnologie, respective 
dezvoltarea infrastructurii retelei nationale educationale (invatamant 
universitar/preuniversitar/gimnazial) ca poli de digital skills, inclusiv prin dotare 
tehnică/ laboratoare; 

o dezvoltarea universitatilor/liceelor tehnologice/alte unitati de invatamant ca poli de 
digital skills, inclusiv prin dotare tehnică / laboratoare. 

Principalele grupuri țintă vizate de aceste intervenții sunt: IMM-uri (microîntreprinderi, 
întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii): antreprenorii care detin o societate 
comerciala/persoanele care se ocupa evidenta contabila in vederea interactionarii cu 
autoritatile/institutiile publice pentru obitinerea de informatii, descarcarea de formulare 
oficiale si retransmiterea lor completate; institutii de invatamant superior de stat 
/preuniversitar: studentii din cadrul universitatilor / elevii. 
 
OS.3 - Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă, 
propune următoarele acțiuni indicative: 
v Creșterea competitivității in IMM-uri si microintreprinderi prin echipamente, tehnologii, 

utilaje; 
v Dezvoltarea antreprenorialului prin înființarea, dezvoltarea si operaționalizarea 

structurilor de afaceri, incubatoarelor, acceleratoarelor de afaceri și parcurilor industriale 
cu impact la nivel regional; 

Principalele grupuri țintă vizate de aceste intervenții sunt: antreprenori; microintreprinderi, 
IMM-uri, intreprinderi mari; start-up-urile, spin-off-urile și IMM-urile nou înființate; structuri 
suport pentru afaceri din categoriile incubatoare, acceleratoare; consumatorii finali ai noilor 
produse și servicii. 
 
Axa prioritară 2 – O regiune cu orașe Smart, cuprinde un obiectiv de politică: 
Ø prioritate dedicată acțiunilor inovatoare în următoarele domenii de intervenție: 

o 011 - Soluții TIC, servicii electronice și aplicații guvernamentale. 

OS.2 - Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al 
guvernelor, propune următoarele acțiuni indicative: 
v Sprijin pentru intervenții de tip smart-city (siguranța publică, servicii și utilități publice, 

monitorizare energie, mediu, rețele de trafic si transport public, îmbunatatirea sigurantei 
si securitătii pentru transportul public, iluminat public, sisteme GIS, banca de date, etc.) 
aplicabile in zone funcționale urbane; 

v Solutii de digitalizare si interoperabilitate pentru administratia publica si crearea unor 
infrastructuri centralizate pentru a putea permite accesul si crearea de servicii TIC, inclusiv 
asigurarea unei cooperari intre serviciile administratiei publice locale si institutiile publice; 
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Ambele tipuri de actiuni pot viza: 
• achiziția de echipamente specifice (senzori, camere supraveghere, servere, stații de 

lucru, echipamente rețea date etc); 
• securitate cibernetica; 
• achiziție softuri (sistem operare, softuri gestionare baze de date, softuri specifice GIS 

etc); 
• lucrări de realizare a infrastructurii specifice (rețele transmitere date, montare 

senzori/camere și echipamente specifice) si lucari de infrastructura; 
• servicii de creare a aplicațiilor specifice (gestionare/prelucrare date, interfața cu 

utilizatorii, platforme web etc). 
Principalele grupuri țintă vizate de aceste intervenții sunt: cetatenii, mai ales cei care locuiesc 
in orasele/municipiile in vederea unei cooperari cu autoritatile publice locale sau cu institutiile 
publice. (locuitorii zonelor urbane, utilizatorii serviciilor publice digitalizate - persoane fizice 
sau juridice); personalul din cadrul Unitatilor Administrativ Teritoriale (UAT comuna, oras, 
judet) sau institutiilor publice. 
 
Axa prioritare 3 – O regiune cu orașe prietenoase cu mediul cuprinde un obiectiv de politică: 
Ø prioritate dedicată acțiunilor inovatoare în următoarele domenii de intervenție: 

o 025 Renovarea fondului locativ existent în vederea creșterii eficienței energetice, 
proiecte de demonstrare și măsuri de sprijin; 

o 026 Renovarea infrastructurilor publice în vederea creșterii eficienței energetice, 
proiecte de demonstrare și măsuri de sprijin; 

o 050 - Protecția naturii și a biodiversității, infrastructura verde; 
o 046 Reabilitarea siturilor industriale și a terenurilor contaminate; 
o 062 Alte drumuri reconstruite sau îmbunătățite (autostrăzi, drumuri naționale, 

regionale sau locale); 
o 073 Infrastructuri de transporturi urbane curate; 
o 074 Material rulant de transport urban curat; 
o 075 Infrastructuri de ciclism; 
o 076 Digitalizarea transportului urban; 
o 077 Infrastructuri pentru combustibili alternativi. 

 
OS.4 - Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, 
propune următoarele acțiuni indicative: 
v Investiții în clădirile rezidențiale/industriale în vederea asigurării/creșterii eficienței 

energetice, inclusiv măsuri de consolidare structurală în funcție de nivelul de expunere și 
vulnerabilitate la riscurile identificate și măsuri pentru utilizarea unor surse regenerabile 
de energie; 

v Investiții în clădirile publice în vederea asigurării/creșterii eficienței energetice, inclusiv 
măsuri de consolidare structurală în funcție de nivelul de expunere și vulnerabilitate la 
riscurile identificate și măsuri pentru utilizarea unor surse regenerabile de energie; 

Principalele grupuri țintă vizate de aceste intervenții sunt: cetatenii (persoane fizice din urban 
şi rural) care utilizeaza cladirile (proprietarii și utilizatorii cladirilor reabilitate). 
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OS.5 - Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în special în 
mediul urban și reducerea poluării, propune următoarele acțiuni indicative: 
v Sprijin pentru crearea, extinderea sau imbunatatirea infrastructurii verzi (parcuri, zone din 

orase, gradini, acoperișuri verzi, grădini urbane etc); 
v Regenerarea spațiilor urbane degradate, inclusiv prin promovarea investițiilor ce 

promovează infrastructura verde în zonele urbane; 
v Conversia funcțională a terenurilor virane degradate/ neutilizate/abandonate. 

Principalele grupuri țintă vizate de aceste intervenții sunt: populația din teritoriile vizate. 
 
OS.6 - Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile, propune următoarele acțiuni 
indicative: 
v Sprijin pentru transport urban sustenabil si durabil: 

o coridor de mobilitate, alcătuit din unul sau mai multe propuneri/proiecte din PMUD-
urile aprobate, considerat strategic la nivelul autorității publice locale care să sprijine 
transportul public în comun de călători, circulația bicicliștilor și/sau circulația 
pietonilor; 

o Dezvoltarea (extindere/modernizare) infrastructurii necesare pentru o utilizare 
eficienta a transportului public; 

o Achiziționarea de material rulant electric/vehicule ecologice, inclusiv pentru proiecte 
de introducere a transportului public în localități urbane; 

o Modernizarea/ reabilitarea depourilor aferente transportului public și infrastructura 
tehnică aferentă, inclusiv construire depouri noi; 

o îmbunătățirea stațiilor de transport public existente, inclusiv realizarea de noi stații și 
terminale intermodale pentru mijloacele de transport în comun; 

o construire infrastructură necesară transportului electric (inclusiv staţii de alimentare a 
automobilelor electrice); 

o statii/puncte de incarcare; 
o realizarea de parcari, sisteme de tip park and ride; 
o extinderea, respectiv modernizarea transportului public urban cu mijloace ecologice; 
o Achizitia de mijloace de transport /microbuze pentru pentru transportul elevilor; 
o Crearea/modernizarea traseelor pentru pietoni; 
o investiții în infrastructura pentru biciclete și pietoni, sisteme de inchiriere biciclete, etc. 

v Digitalizarea transportului urban 
o masuri pentru digitalizarea transportului urban (ex.: sisteme de e - ticketing pentru 

călători, sistematizarea intersectiilor etc.) 

Principalele grupuri țintă vizate de aceste intervenții sunt:  cetateni din mediul urban si din 
localitățile din zona funcțională. 
 
Axa prioritară 4- O regiune accesibilă cuprinde un obiectiv de politică cuprinde două obiective 
de politică: 
Ø prioritate dedicată acțiunilor inovatoare în următoarele domenii de intervenție: 
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o 062 Alte drumuri reconstruite sau îmbunătățite (autostrăzi, drumuri naționale, 
regionale sau locale); 

o 059 Alte drumuri de acces naționale, regionale și locale nou construite. 
 
OS.7 - Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața 
schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și 
a mobilității transfrontaliere propune următoarele acțiuni indicative: 
v Modernizarea si reabilitarea reţelei de drumuri judeţene care asigura conectivitatea directa 

sau cu reteaua TEN-T, construirea unor noi segmente de drum județean pentru conectarea 
la autostrăzi sau drumuri expres; 

v Sprijin pentru investitii care vizeaza solutii de decongestionare a traficului in mediul urban 
(centuri ocolitoare, pasaje, modernizare strazi, pasaje pietonale, etc); 

Principalele grupuri țintă vizate de aceste intervenții sunt:  cetatenii din unitățile administrativ 
teritoriale, locuitorii zonelor traversate de drum si operatorii economici, turiștii. 
 
Axa prioritară 5 – O regiune educată cuprinde un obiectiv de politică: 
Ø prioritate dedicată acțiunilor inovatoare în următoarele domenii de intervenție: 

o 085 - Infrastructuri pentru educația și îngrijirea copiilor preșcolari; 
o 086 - Infrastructuri pentru învățământul primar și secundar; 
o 087 - Infrastructuri pentru învățământul terțiar; 
o 088 - Infrastructuri pentru învățământul profesional și tehnic și educația adulților. 

 
OS.8 - Îmbunătățirea accesului la servicii inclusive și de calitate în educație, instruire și învățare 
pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv prin promovarea adaptării la 
educația și instruirea de la distanța și on-line propune următoarele acțiuni indicative: 
v Investiții în dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru nivel antepreșcolar și preșcolar: 

construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii 
educaţionale antepreșcolare și preșcolare (creșe și grădinițe); 

v Investiții în dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru învățământ primar, secundar, 
inclusiv învățământ special: construcția/reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea 
infrastructurii educaţionale pentru învăţământul primar, secundar (scoli gimnaziale, licee 
si colegii teoretice); 

v Investiții în infrastructura de învățământ profesional şi tehnic/ învățământ dual, inclusiv 
pentru accesibilitatea elevilor cu dizabilități (sistem de educație incluzivă):  
construcția/reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale 
pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții (licee 
tehnologice şi şcoli profesionale); 

v Investiții în dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru învățământ terțiar: 
construcția/reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale 
pentru învăţământul terțiar. 

Principalele grupuri țintă vizate de aceste intervenții sunt:  elevi, prescolari care utilizeaza 
infrastructura de invatamant construita/ reabilitata/ modernizata/ extinsa/ echipata; studenti 
care utilizeaza infrastructura de invatamant construita/ reabilitata/ modernizata/ extinsa/ 
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echipata; cadre didactice care utilizeaza infrastructura de invatamant 
construita/reabilitata/extinsa/echipata. 
 
Axa prioritară 6 – O regiune atractivă cuprinde un obiectiv de politică: 
Ø prioritate dedicată acțiunilor inovatoare în următoarele domenii de intervenție: 

o 128 Protejarea, dezvoltarea și promovarea activelor turistice publice și servicii 
turistice conexe; 

o 129 Protejarea, dezvoltarea și promovarea patrimoniului cultural și a serviciilor 
culturale; 

o 130 Protejarea, dezvoltarea și promovarea patrimoniului natural și a ecoturismului; 
o 131 Regenerarea fizica si securitatea spatiilor publice. 

 
OS.9 - Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a 
patromoniului cultural, turismului și securității în zonele urbane propune următoarele acțiuni 
indicative: 
v Dezvoltarea infrastructurii publice de turism si activelor turistice publice, în zone care 

dispun de un potențial turistic valoros: 
o Crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor aferente; 
o Infrastructuri integrate de exploatare turistică sustenabilă și tabere de elevi și 
preșcolari/centre multidisciplinare de tineret. 

 
v Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural si servicii culturale 

in mediul urban: 
o Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice; 
o Zonele centrale istorice și zonele construite protejate aflate pe lista monumentelor 
de patrimoniu; 
o Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de 
climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie); 
o Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil; 
o Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv 
digitizarea acestuia. 

 
v Dezvoltarea patrimoniului turistic natural, în special în zone care dispun de un potențial 

turistic valoros: 
o Obiective turistice naturale amenajate în scop turistic precum şi crearea 
infrastructurilor conexe de utilitate publică 
o Trasee turistice/tematice, locuri de recreare şi popas amenajate, puncte (foişoare) 
de observare/ filmare/ fotografiere, piste de biciclete. 
 

v Îmbunătățirea mediului urban prin regenerarea fizică a spațiilor publice urbane: 
o Revitalizarea zonelor centrale ale localităților urbane; 
o Spatii/zone publice din interiorul localităților urbane, inclusive amenajări de locuri 
de joacă pentru copii precum și zone și echipamente pentru activități sportive de 
întreținere pentru tineri și adulți de tipul fitness în aer liber). 
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Principalele grupuri țintă vizate de aceste intervenții sunt:  populatia din zonele in care se vor 
realiza interventiile, turisti. 
 
OS.10 - Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a 
patromoniului cultural, turismului și securității în afara zonelor urbane propune următoarele 
acțiuni indicative: 
v Dezvoltarea patrimoniului turistic cultural si natural, în special în zone rurale care dispun 

de un potențial turistic valoros (in special obiective de patriomoniu UNESCO sau categoria 
A); 

v Dezvoltarea infrastructurii publice de turism si activelor turistice publice, în zone care 
dispun de un potențial turistic valoros (in special in statiunile turistice). 

Principalele grupuri țintă vizate de aceste intervenții sunt:  turisti din zonele in care au fost 
realizate interventiile; populatia din zonele in care au fost realizate interventiile. 
 
Axa prioritară 7 – Asistență tehnică cuprinde un care cuprinde un obiectiv specific: 
Ø prioritate dedicată acțiunilor inovatoare în următoarele domenii de intervenție: 

o 140 Informare și comunicare; 
o 141 Pregătire, implementare, monitorizare și control; 
o 142 Evaluare și studii, colectare de date; 
o 143 Consolidarea capacităților autorităților statelor membre, ale beneficiarilor și ale 

partenerilor relevanți. 
 
OS.11 - Asigurarea funcționării sistemului de management propune următoarele acțiuni 
indicative: 
v sprijinirea Autoritatii de Management (inclusiv costuri adminisrtative, respectiv de 

personal) pentru implementarea diferitelor etape ale POR, inclusiv identificarea si 
dezvoltarea proiectelor, intocmirea de documentatii tehnico-economice pentru proiecte, 
pregatire, selectie, verificare si monitorizare, evaluare, control si audit; 

v achizitia si instalarea echipamentelor IT si birotice, achizitia si dezvoltarea programelor 
informatice; 

v achizitia de bunuri si servicii necesare desfasurarii activitatilor specifice implementarii POR; 
v sprijinirea organizatorica si logistica a Comitetului de Monitorizare a POR si a altor 

comitete/ grupuri de lucru implicate in implementarea POR; 
v activitati specifice de evaluare a POR Sud-Vest Oltenia, inclusiv, a documentelor de 

programare (strategia de asistenta tehnica, strategia de comunicare, etc.) 
v elaborarea de studii si analize specifice; 
v imbunatatirea calificarii personalului prin insturirea acestuia; 
v activitati de informare si comunicare specifice (realizarea si distribuirea materialelor 

informative si publicitare, organizare de evenimente de informare si promovare, campanii 
mass-media, sesiuni de comunicare si informare, vizite la proiecte etc); 

v sprijinirea pregatirii / implementarii POR inclusiv pentru urmatoarea perioada de 
programare (studii, analize, pregatirea de proiecte, etc); 
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Principalele grupuri țintă vizate de aceste intervenții sunt:  persoanele angajate in cadrul 
Autoritatii de management, potentiali beneficiari. 
 
Pentru prezentul Program POR SV Oltenia 2021-2027, la momentul realizării prezentului 
studiu, nu se pot determina amplasamentele pentru viitoarele proiecte ce vor fi finanțate, 
astfel încât nu se pot stabili coordonatele STEREO 70 și nici măsurile concrete . 
Potențialele proiecte care pot deriva din acțiunile indicative prezentate mai sus, care pot avea 
potențial impact negativ asupra speciilor și habitatelor prezente în siturile Natura 2000, sunt: 

Ø modernizarea și reabilitarea rețelei de drumuri județene care asigură conectivitatea 
directă cu rețeaua TEN-T, construirea unor noi segmente de drum județean pentru 
conectarea la drumuri expres sau autostrăzi (acțiune indicativă a obiectivului specific 
OS 7 – Axa prioritară 4);  

Ø dezvoltarea infrastructurii publice de turism si a activelor turistice publice, în zone 
care dispun de un potențial turistic valoros (în special in statiunile turistice) și 
dezvoltarea patrimoniului turistic cultural si natural, în special în zone rurale care 
dispun de un potențial turistic valoros (in special obiective de patriomoniu UNESCO 
sau categoria A) – acțiuni indicative care fac parte din obiectul specific 10 – Axa 
prioritară 6 

Pontențialele drumuri județene care ar putea fi modernizate/reabilitate finanțate prin POR SV 
Oltenia 2021-2027 sunt prezente în analiza prezentată în Tabel 4. 
În Anexa 2 și Anexa 3 sunt prezentate stațiunile din mediul rural și mediul urban, acolo unde 
s-ar putea implementa proiecte care vizează dezvoltarea infrastructurii de turism, și distanțele 
față de rețeaua Natura 2000. 
 

II. Numele	și	codul	ariei	naturale	protejate	de	interes	comunitar	
România este localizată la contactul a două regiuni din Europa, respectiv Europa Centrală și 
Europa de Sud-Est, la distanțe aproximativ egale față de trei puncte cardinale (2800 km față 
de nord, est și vest) și aproximativ 1000 km față de cel mai sudic punct. 

Suprafața României este reletiv mică, dar caracterizată de o diversitate de forme de relief, 
dispuse sub formă de amfiteatru față de arcul Carpaților, atât în zonele limitrofe acestora, cât 
și în centru lor. Astfel, suprafața țării este ocupată în proporție de aproximativ 28% de munți, 
42% dealuri și podișuri și 30% câmpii.  

Datorită dispunerii radiare a reliefului în trepte, rețeaua hidrografică a României este foarte 
bogată, majoritatea râurilor convergând spre exteriorul arcului carpatic. Majoritatea râurilor 
de pe teritoriul național sunt tributare bazinului Dunării, care are o lungime de aproximativ 
1.075 km pe teritoriul național. 

Din punct de vedere biogeografic, România prezintă cea mai mare diversitate biologică din 
Europa, având pe teritoriul național 5 regiuni biogeografice, respectiv: continentală (cea mai 
comună), alpină (țările cu zone montane), panonică (atât în Ungaria, cât și în țările vecine din 
partea de vest), pontică (specifică României și Bulgariei), stepică (specifică doar României). 
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Regiunea Sud-Vest Oltenia este localizată în partea de sud vest a României, alcătuită din cinci 
județe, respectiv Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea. Trei dintre aceste județe, Mehedinți, Dolj 
și Olt sunt județe de granița fluvială - Dunăre cu Bulgaria. 
La nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-vest Oltenia au fost desemnate 18 arii de protecție 
specială avifaunistică, denumite în continuarea SPA și 45 de situri de importanță comunitară, 
denumite în continuare SCI. 
Tabel 1 Numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar aferente Regiunii de Dezvoltare 
Sud- Vest Oltenia 

Nr. crt. 

Codul ariei 

naturale 

protejate 

Numele ariei naturale protejate Județul 

SPA-uri 

1.  ROSPA0010 Bistreţ IBA  Dolj 
2.  ROSPA0011 Blahniţa  Mehedinți 
3.  ROSPA0013 Calafat-Ciuperceni - Dunăre Dolj 
4.  ROSPA0023 Confluenţa Jiu – Dunăre Dolj 
5.  ROSPA0024 Confluenţa Olt - Dunăre  Olt, Teleorman –  

interregional 
6.  ROSPA0025 Cozia – Buila Vânturăriţa   Vâlcea 
7.   

ROSPA0026 
Cursul Dunării – Baziaş – Porţile de Fier   Mehedinți, Caraș-Severin -

interregional 
8.  ROSPA0035 Domogled -Valea Cernei  Gorj, Mehedinți, Caraș-Severin -

interregional 
9.  ROSPA0043 Frumoasa  Vâlcea, Sibiu, Alba - 

interregional 
10.  ROSPA0046 Gruia - Gârla Mare  Mehedinți 
11.  ROSPA0074 Maglavit Dolj 
12.  ROSPA0080 Munţii Almăjului – Locvei  Mehedinți, Caraș-Severin -

interregional 
13.  ROSPA0084 Munţii Retezat  Gorj, Hunedoara, Caraș-Severin 

-interregional 
14.  ROSPA0106 Valea Oltului Inferior  Vâlcea, Olt 
15.  ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni Olt, Dolj 
16.  ROSPA0137 Pădurea Radomir Olt 
17.  ROSPA0154 Galicea Mare-Băilești Dolj 
18.  ROSPA0155 Goicea- Măceșu de Sus Dolj 

SCI uri 

1.  ROSCI0011 Braniștea Catârilor Olt 
2.  ROSCI0015 Buila-Vânturarița Vâlcea 
3.  ROSCI0039 Ciuperceni-Desa Dolj 
4.  ROSCI0044 Corabia -Turnu Măgurele Olt, Teleorman 
5.  ROSCI0045 Coridorul Jiului Gorj 
6.  ROSCI0046 Cozia Vâlcea 
7.  ROSCI0063 Defileul Jiului Gorj, Hunedoara 
8.  ROSCI0069 Domogled-Valea Cernei Gorj. Mehedinți, Caraș-Severin 
9.  ROSCI0085 Frumoasa Gorj, Vâlcea, Sibiu, Hunedoara 
10.  ROSCI0122 Munții Făgăraș Vâlcea, Argeș, Sibiu 
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Nr. crt. 

Codul ariei 

naturale 

protejate 

Numele ariei naturale protejate Județul 

11.  ROSCI0126 Munții Țarcu Caraș Sevrin și Gorj (într-o 
proporție foarte mică) 

12.  ROSCI0128 Nordul Gorjului de Est Gorj, Vâlcea 
13.  ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest Gorj, Hunedoara 
14.  ROSCI0132 Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu Vâlcea, Sibiu, Brașov 
15.  ROSCI0140 Pădurea Călugărească Olt 
16.  ROSCI0166 Pădurea Reșca Hotărani Olt 
17.  ROSCI0168 Pădurea Sarului Olt 
18.  ROSCI0173 Pădurea Stârmina Mehedinți 
19.  ROSCI0174 Pădurea Studinița Olt 
20.  ROSCI0177 Pădurea Topana Olt 
21.  ROSCI0183 Pădurea Vlădila Olt 
22.  ROSCI0188 Parâng Gorj, Vâlcea, Hunedoara 
23.  ROSCI0198 Platoul Mehedinți Mehedinți, Gorj 
24.  ROSCI0202 Silvostepa Olteniei Dolj 
25.  ROSCI0206 Porțile de Fier Mehedinți, Caraș-Severin 
26.  ROSCI0217 Retezat Gorj, Hunedoara, Caraș-

Severin,  
27.  ROSCI0225 Seaca-Optășani Olt 
28.  ROSCI0239 Târnovu Mare-Latorița Vâlcea 
29.  ROSCI0266 Valea Oltețului Olt 
30.  ROSCI0288 Băilești Dolj 
31.  ROSCI0296 Dealurile Drăgășaniului Vâlcea, Olt 
32.  ROSCI0299 Dunărea la Gârla Mare - Maglavit Mehedinți 
33.  ROSCI0306 Jiana Mehedinți 
34.  ROSCI0354 Platforma Cotmeana Vâlcea, Argeș 
35.  ROSCI0359 Prigoria-Bengești Gorj 
36.  ROSCI0362 Râul Gilort Gorj 
37.  ROSCI0366 Râul Motru Mehedinți, Gorj 
38.  ROSCI0372 Dăbuleni-Potelu Olt 
39.  ROSCI0376 Râul Olt între Mărunței și Turnu 

Măgurele 
Olt, Teleorman 

40.  ROSCI0386 Râul Vedea Olt, Teleorman 
41.  ROSCI0403 Vânju Mare Mehedinți 
42.  ROSCI0405 Dealurile Strehaia- Bâtlanele Mehedinți 
43.  ROSCI0420 Oprănești Mehedinți 
44.  ROSCI0432 Prunișor Mehedinți 
45.  ROSCI0442 Vlădaia-Oprișor Mehedinți 

 
De asemenea în Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia sunt desemnate următoarele 
Parcuri Naționale/Naturale și Rezervații naturale: 
Tabel 2 Numele parcurilor naționale/naturaler aferente Regiunii de Dezvoltare Sud- Vest Oltenia 

Nr.crt. Denumire parc național/natural Județ 

1 Parcul Național Cozia Vâlcea 
2 Parcul Național Buila Vânturarița Vâlcea 



 

19 
 

Nr.crt. Denumire parc național/natural Județ 

3 Parcul Național Domogled Valea Cernei Mehedinți, Gorj, Caraș-Severin -
interregional 

4 Parcul Natural Geoparcul Platoul Mehedinți Mehedinți 
5 Parcul Natural Porțile de Fier Mehedinți, Caraș-Severin -interregional 
6 Parcul Național Defileul Jiului Hunedoara, Gorj - interregional 

 
În Anexele 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 sunt 
prezentate informațiile aferente tabelelor nr.1 și nr. 2. 
 
 

III. Prezența	și	efectivele/suprafețele	acoperite	de	specii	și	habitate	de	interes	
comunitar	în	zona	PP	
Reţeaua Natura 2000 a fost constituită în anul 1992 şi este cea mai mare reţea ecologică de 
arii naturale protejate din lume, cuprinzând situri de importanţă comunitară (SCI-uri, 
desemnate pentru protecţia habitatelor şi a speciilor din Anexele I şi II a Directivei Habitate) 
şi situri de protecţie specială avifaunistică (SPA-uri, desemnate pentru protecţia speciilor de 
păsări din Anexa I a Directivei Păsări). Prin crearea reţelei Natura 2000 s-a constituit un regim 
special de protecţie pentru habitatele naturale şi speciile sălbatice de floră şi faună, precum şi 
pentru speciile de păsări sălbatice, existente pe teritoriul Uniunii Europene care sunt 
considerate rare, au un areal restrâns, puternic fragmentat sau sunt ameninţate cu dispariţia, 
protejând în acelaşi timp şi alte specii şi habitate naturale care nu se regăsesc în Anexele I sau 
II ale Directivei Habitate sau Anexa I a Directivei Păsări. Reţeaua ecologică Natura 2000 a fost 
constituită nu doar pentru protejarea speciilor sălbatice de floră şi faună şi a habitatelor 
naturale, ci şi pentru conservarea acestora, menţinerea diversităţii capitalului natural, 
promovarea activităţilor tradiţionale şi dezvoltarea durabilă pe termen lung. 
Două Directive ale Uniunii Europene au stat la baza instituirii reţelei Natura 2000, care 
reglementează modul de selectare, desemnare şi protecţie a habitatelor, speciilor şi siturilor: 

Ø Directiva Păsări – Directiva Consiliului 79/409/CEE privind conservarea păsărilor 
sălbatice, abrogată şi înlocuită în 2009 cu Directiva 2009/147/CE, cuprinde 7 Anexe, în 
Anexa I fiind enumerate specii pentru care se impun măsuri speciale de conservare a 
habitatelor acestora, cu scopul de a li se asigura supravieţuirea şi reproducerea în aria 
de răspândire; 

Ø Directiva Habitate – Directiva Consiliului 92/43/CEE privind conservarea habitatelor 
naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatice, cuprinde 6 anexe, în Anexa I fiind 
enumerate tipurile de habitate naturale de interes comunitar (inclusiv prioritare) 
pentru a căror conservare este necesară desemnarea unor arii speciale de conservare, 
în timp ce în Anexa II sunt enumerate speciile de faună şi floră sălbatică de interes 
comunitar (inclusiv prioritare) pentru conservarea cărora este necesară desemnarea 
unor arii speciale de conservare. 

Cele două Directive europene au fost transpuse în legislaţia românească prin OUG nr. 57/ 2007 
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/ 2011, cu modificările şi 
completările ulterioare prin Legea nr. 73/ 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
20/ 2014 pentru modificarea OUG nr. 57/ 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, ce conţine pe lângă speciile 
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enumerate în directive, ce se găsesc pe teritoriul ţării noastre, şi acele speciile considerate 
importante pentru România, care necesită un regim special de protecţie. De asemenea, OUG 
nr. 57/ 2007 conţine o anexă suplimentară (Anexa 4B) în care sunt prezentate speciile de 
interes naţional care necesită protecţie strictă. 
La definitivarea locaţiilor precise ale tuturor componentelor din fiecare proiect, se vor realiza 
vizite pe amplasament, se vor identifica habitatele și speciile de interes comunitar și se va 
studia detaliat impactul realizării proiectelor asupra acestora. 
Fiecare proiect va urma etapele procedurale proprii de evaluare a impactului asupra mediului. 
Date referitoare la prezenţa, localizarea, populaţia şi ecologia speciilor şi/sau habitatelor de 
interes comunitar prezente pe suprafaţa şi în imediata vecinătate a potențialelor proiecte sunt 
redate în Anexa 1 la prezentul studiu. 
Ţinându-se cont de aceste aspecte, analiza privind informaţiile ce vor fi prezentate în cadrul 
acestei secţiuni s-a realizat pornindu-se de la siturile intersectate de potențialele proiecte ce 
pot rezulta din acțiunile indicative prezentate în cadrul Programului POR SV Oltenia 2021-2027 
şi cele localizate în apropiere pentru care au fost consultate Formularele Standard Natura 
2000, în vederea redării unei imagini de ansamblu privind speciile şi habitatele de interes 
comunitar identificate la nivelul siturilor. 
Astfel în cele ce urmează vor fi prezentate informații cu privire la prezența și efectivele de 
specii și habitate de interes comunitar în zona Programului POR SV Oltenia 2021-2027: 
 

ROSPA0010 – Bistreț 

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor 
avem urmatoarele categorii:  
a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 24 specii; 
b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare 
(Bonn): 72 specii; 
c) numar de specii periclitate la nivel global: 7 specii. 
Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Platalea 
leucorodia, Ardeola ralloides, Egretta garzetta, Aytya nyroca, Cyrcus aeruginosus. Situl este 
important in perioada de migratie pentru toate speciile de balta. Situl este important pentru 
iernat pentru rate si gaste. In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de 
exemplare de pasari de balta.  
Dintre pasarile  prezente  in sit: 1 specie este permanenta (Dendrocopos syriacus ), 50 de specii 
se reproduc,  19 specii ierneaza, 81 de specii traiesc concentrate (in stoluri). 
Reprezentativitatea in sit  este  nesemnificativa pentru 57 din specii, semnificativa pentru 67 
de specii, buna pentru 13 specii si excelenta pentru o specie. Conservarea este buna pentru 
85 de specii si redusa pentru 2 specii.  52 de specii sunt izolate iar 31 sunt  neizolate  cu o arie 
de răspândire extinsă. Evaluarea globală a valorii sitului pentru conservarea speciilor 
respective are valoare excelenta pentru 3 specii, valoare buna pentru 13 specii si valoare 
considerabila pentru 69 specii . 
 
ROSPA0011 - Blahnita 

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor 
avem urmatoarele categorii:  
a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 18 specii; 
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b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare 
(Bonn): 88 specii; 
c) numar de specii periclitate la nivel global: 5 specii; 
Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Botaurus stellaris, 
Ixobrichus minutus, Nycticorax nycticorax , Ardeola ralloides, Ardea purpurea, Egretta alba si 
garzetta , Aytya nyroca. Situl este important în perioada de migrație pentru speciile de baltă. 
Situl este important pentru iernat pentru speciile de balta.  
Dintre pasarile  prezente  in site, 1 specie este permanenta (Botaurus stellaris), 31 de specii se 
reproduc, 1 specie ierneaza (Mergus albellus) iar 81 de specii traiesc  concentrate (in stoluri). 
Reprezentativitatea in sit  este  nesemnificativa pentru 95 din specii, semnificativa pentru 12 
de specii si buna pentru 3 specii . Conservarea este buna pentru 14 de specii si redusa pentru 
4 specii.  18 specii sunt neizolate, cu arie de raspandire extinsa. Evaluarea globală a valorii 
sitului pentru conservarea speciilor respective are valoare buna pentru 12 specii si valoare 
considerabila pentru 6 specii . 
 
ROSPA0013 - Calafat - Ciuperceni - Dunare 

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor 
avem urmatoarele categorii: 
a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 39 specii; 
b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare 
(Bonn): 71 specii; 
c) numar de specii periclitate la nivel global: 6 specii; 
Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Ardea purpurea , 
Ardeola ralloides, Aythya nyroca, Botaurus stellaris, Burhinus oedicnemus, Caprimulgus 
europaeus, Chlidonias hybridus, Chlidonias niger, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circus 
aeruginosus, Coracias garrulus, Egretta alba, Egretta garzetta. 
Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Ardeidae, gaste, rate. 
Situl este important pentru iernat pentru speciile de rate si gaste. In perioada de migratie situl 
gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta. 
Dintre pasarile  prezente  in site,  2  specii sunt permanente, 73 de specii se reproduc, 3  specie 
ierneaza iar 31 de specii traiesc  concentrate (in stoluri). 
Reprezentativitatea in sit  este  nesemnificativa pentru 83 din specii, semnificativa pentru 16 
specii, buna pentru 7 specii si excelenta pentru 2. Conservarea este buna pentru 23 de specii 
si redusa pentru 3 specii.  In sit sunt 2 specii sunt neizolate iar 24 de specii sunt neizolate cu 
arie de raspandire extinsa. Evaluarea globală a valorii sitului pentru conservarea speciilor 
respective are valoare buna pentru 1 specii si valoare considerabila pentru 6 specii . 
 
ROSPA0023 - Confluenta Jiu - Dunare 

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor 
avem urmatoarele categorii: 
a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 34 specii; 
b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare 
(Bonn): 77 specii; 
c) numar de specii periclitate la nivel global: 5 specii; 
Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Crex crex, 
Haliaetus albicilla, Ciconia ciconia, Burhinus oedicnemus. 
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Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Tringa glareola, Pelecanus crispus 
Platalea leucorodia, Plecadis falcinellus. 
Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii: Phalacrocorax pygmaeus. 
Dintre pasarile  prezente  in site,  63 de specii se reproduc, 1 specie ierneaza (Phalacrocorax 
pygmeus)  si 60 de specii traiesc concentrate (in stoluri). 
Reprezentativitatea in sit  este  nesemnificativa pentru 92 din specii, semnificativa pentru 28 
specii si buna pentru o specie. Conservarea este buna pentru 28 de specii si redusa pentru 4 
specii.  In sit exista o specie neizolata si 31 de specii neizolate cu arie de raspandire extinsa. 
Evaluarea globală a valorii sitului pentru conservarea speciilor respective are valoare buna 
pentru 14 specii si valoare considerabila pentru 14 specii . 
 
ROSPA0024 - Confluenta Olt – Dunare 

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor 
avem urmatoarele categorii: 
a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 17 specii; 
b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare 
(Bonn): 66 specii; 
c) numar de specii periclitate la nivel global: 3 specii; 
Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Phalacrocorax 
pygmaeus, Coracias garrulus. 
Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: rate, gaste, pelicani, lebede. 
Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii: rate, gaste, pelicani, lebede. 
Dintre pasarile  prezente  in site, 1  specie este permanenta (Turdus merula),  45 de specii se 
reproduc,  6  specii  ierneaza  si 38 de specii traiesc  concentrate (in stoluri). 
Reprezentativitatea in sit  este  nesemnificativa pentru 79 din specii, semnificativa pentru 8 
specii si buna pentru 2 specii. Conservarea este buna pentru 9 specii si redusa pentru 1 specie.  
In sit exista o specie neizolata si 10  specii neizolate cu arie de raspandire extinsa. Evaluarea 
globală a valorii sitului pentru conservarea speciilor respective are valoare buna pentru 4 
specii si valoare considerabila pentru 7 specii . 
 
ROSPA0025 - Cozia - Buila – Vânturarita 

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor 
avem urmatoarele categorii: 
a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 18 specii; 
b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare 
(Bonn): 56 specii; 
Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Aquila 
pommarina, Aquila chrysaetos, Tetrao urogallus, Bonasia bonasia, Strix uralensis. 
Dintre pasarile  prezente  in site, 26 de specii sunt permanente, 38 de specii se reproduc,  2 
specii ierneaza si 10  specii traiesc  concentrate (in stoluri). 
Gradul de reprezentativitate in sit  este  nesemnificativ  pentru 54 din specii, semnificativ 
pentru 19 specii si bun pentru 4 specii. Conservarea este excelenta pentru 13 specii, buna 
pentru 8 specii si redusa pentru 1 specie.  In sit exista 2 populatii izolate, 3 populatii izolate si 
18  populatii neizolate cu arie de raspandire extinsa. Evaluarea globală a valorii sitului pentru 
conservarea speciilor respective are valoare buna pentru 4 specii si valoare considerabila 
pentru 19  specii . 
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ROSPA0026- Cursul Dunarii - Bazias- Portile de Fier  
Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor 
avem urmatoarele categorii: 
a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 12 specii; 
b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare 
(Bonn): 62 specii; 
c) numar de specii periclitate la nivel global: 3 specii; 
Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Mergus albellus, Cygnus cygnus, 
Egretta alba, Aythya nyroca, Anas platyrhynchos. 
Phalacrocorax pygmaeus, Aythya ferina, Aythya fuligula, Bucephala clangula. 
Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii: Mergus albellus, Cygnus cygnus, 
Egretta alba, Anas platyrhynchos, Phalacrocorax pygmaeus Aythya ferina, Aythya fuligula, 
Bucephala clangula, Fulica atra. 
Dintre pasarile  prezente  in site,  2 specii sunt permanente, 17 specii se reproduc, 27 speci 
ierneaza si 55 specii traiesc concentrate (in stoluri). 
Gradul de reprezentativitate in sit  este  nesemnificativ  pentru 78 din specii, semnificativ 
pentru 14 specii, bun pentru 8 specii si excelent pentru o specie. Conservarea este excelenta 
pentru o specie si buna pentru 22 de specii.  In sit exista o specie izolata, 3 specii neizolate si 
19 specii neizolate, cu arie de raspandire extinsa. Evaluarea globală a valorii sitului pentru 
conservarea speciilor respective are valoare excelenta pentru 7 specii, valoare buna pentru 12 
specii si considerabila pentru 4 specii . 
 
ROSPA0035 - Domogled - Valea Cernei 

Aria protejata cuprinde populaii importante din specii ameninate la nivelul Uniunii Europene 
– 8 specii acvila de munte (Aquila chrysaetos), soim calator (Falco peregrinus), buha (Bubo 
bubo), serpar (Circaetus gallicus), ciocanitoare cu spate alb (Dendrocopos leucotos), 
ciocanitoarea neagra (Dryocopus martius), ghionoaie sura (Picus canus), muscar gulerat 
(Ficedula albicollis).  
Combinaia de zone stâncoase, zone deschise si paduri ofera condiii prielnice pentru multe 
specii, dintre care trei specii de rapitoare si buha ating efective semnificative pe plan national.  
Padurile întinse de fag gazduiesc efective foarte mari din muscar gulerat, respectiv trei specii 
de ciocanitoare.  
Pe lânga efectivele semnificative ale speciilor de mai sus este demn de amintit si numarul mare 
de perechi clocitoare la ierunca (Bonasa bonasia), sfrâncioc roiatic (Lanius collurio), dar si 
multe specii cu distribuie sudica care cuibaresc doar în putinele locuri din tara. 
Dintre pasarile  prezente  in site, 11 specii sunt permanente  si 12 specii se reproduc. 
Gradul de reprezentativitate in sit  este  nesemnificativ  pentru 5 din specii, semnificativ pentru 
11 specii si bun pentru 5  specii Conservarea este buna pentru 15 specii si redusa pentru o 
specie.  In sit exista 16 specii neizolate, cu arie de raspandire extinsa. Evaluarea globală a 
valorii sitului pentru conservarea speciilor respective are valoare excelenta pentru 2 specii, 
valoare buna pentru 12 specii si considerabila pentru 2 specii . 
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ROSPA0043 - Frumoasa 

Situl adapostete efective importante ale speciilor: Tetrao urogallus, Bonasa bonasia, 
Dryocopus martius, Dendrocopos leucotos, Picoides tridactylus,Strix uralensis, Aegolius 
funereus, Glaucidium passerinum, Ficedula parva si Ficedula albicollis. 
Dintre pasarile  prezente  in site, 8  specii sunt permanente si 3  specii se reproduc. 
Gradul de reprezentativitate in sit este semnificativ pentru 7 specii si bun pentru 4 specii. 
Gradul de conservare este bun pentru toate cele 11 specii desemnate, fiind neizolate, cu arie 
de raspandire extinsa. Evaluarea globală a valorii sitului pentru conservarea speciilor 
respective are valoare buna pentru cele 11 specii protejate.  
 
ROSPA0046 - Gruia - Gârla Mare 

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor 
avem urmatoarele categorii: 
a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 19 specii; 
b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare 
(Bonn): 89 specii; 
c) numar de specii periclitate la nivel global: 6 specii; 
Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Aythya nyroca, 
Falco cherrug,  Phalacrocorax pygmaeus, Nycticorax nycticorax,  Ardea purpurea, Egretta 
garzetta, Ardeola ralloides, Haliaeetus albicilla, Botaurus stellaris. 
Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Phalacrocorax pygmaeus, 
Phalacrocorax carbo. 
Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii: Aythya ferina, Phalacrocorax 
pygmaeus. 
Dintre pasarile  prezente  in site,  36  specii se reproduc,  8 speci ierneaza iar  48  specii traiesc  
concentrate (in stoluri). 
Gradul de reprezentativitate in sit este nesemnificativ pentru 74 de specii,  semnificativ pentru 
16 specii si bun pentru 2 specii. Gradul de conservare este excelent pentru o specie, bun 
pentru 5 specii si redus pentru 2 specii. In sit sunt 18 specii neizolate, cu arie de raspandire 
extinsa. Evaluarea globală a valorii sitului pentru conservarea speciilor respective are valoare 
buna pentru cele 10 specii protejate si considerabila pentru 8 specii.  
 
ROSPA0074 - Maglavit 

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor 
avem urmatoarele categorii: 
a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 35 specii. 
b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare 
(Bonn): 89 specii; 
c) numar de specii periclitate la nivel global: 5 specii. 
Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Ciconia ciconia, 
Chlidonias hybridus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Ardea purpurea, 
Egretta garzetta, Emberiza hortulana. 
Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Aythya nyroca, , Platalea 
leucorodia, Falco vespertinus, Pluvialis apricaria, Larus minutus Philomachus pugnax, 
Phalacrocorax pygmaeus, Nycticorax nycticorax, Sterna hirundo, Tringa glareola. 
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Dintre pasarile  prezente  in site, 58  specii se reproduc, 1 specie ierneaza (Cygnus olor) si 63  
specii traiesc  concentrate (in stoluri). 
Gradul de reprezentativitate in sit este nesemnificativ pentru 106 specii si semnificativ pentru 
18 specii. Gradul de conservare este bun pentru 14 specii si redus pentru 7 specii. In sit sunt 
21 specii neizolate, cu arie de raspandire extinsa. Evaluarea globală a valorii sitului pentru 
conservarea speciilor respective are valoare buna pentru cele 6 specii protejate si 
considerabila pentru 14 specii. 
 
ROSPA0080 - Muntii Almajului - Locvei 

Aria protejata adaposteste: 
-C1 – specii de interes conservativ global – 1 specie: dumbraveanca (Coracias garrulus);  
-C6 – populatii importante din 12 specii amenintate la nivelul Uniunii Europene – 12 specii: 
acvila de munte (Aquila chrisaetos), acvila mica (Hieraaetus pennatus), erpar (Circaetus 
gallicus), uliul cu picioare scurte (Accipiter brevipes), soim calator (Falco peregrinus), codalb 
(Haliaeetus albicilla), buha (Bubo bubo), barza alba (Ciconia ciconia), ciocanitoare cu spate alb 
(Dendrocopos leucotos), ciocanitoare de stejar (Dendrocopos medius), ciocanitoarea neagra 
(Dryocopus martius), ghionoaie sura (Picus canus) si presura de gradina (Emberiza hortulana).  
Tot în zona gasim cele mai mari efective de serpar din afara Dobrogei, situl fiind important si 
pentru o serie de specii de padure, de stâncarii respectiv partea de nord-vest detine populatii 
mari de presura de gradina si de barza alba.  
Dintre pasarile  prezente  in site, 12 specii sunt permanente, 23 de  specii se reproduc si 1 
specie ierneaza (Buteo lagopus).   
Gradul de reprezentativitate in sit este nesemnificativ pentru 15 specii, semnificativ pentru 12 
si bun pentru 7 speciii. Gradul de conservare este exelent pentru o specie, bun pentru 16 specii 
si redus pentru 4 specii. In sit sunt 2 specii neizolate si 19 specii neizolate, cu arie de raspandire 
extinsa. Evaluarea globală a valorii sitului pentru conservarea speciilor respective are valoare 
excelenta pentru o specie, buna pentru cele 19 specii si considerabila pentru o specie 
protejata. 
 
ROSPA0084 - Muntii Retezat 

Aria protejata cuprinde: 
- C6 – populaii importante din specii ameninate la nivelul Uniunii Europene – 9 specii: cocos 
de munte (Tetrao urogallus), ierunca (Bonasa bonasia), acvila de munte (Aquila chrisaetos), 
soim calator (Falco peregrinus), minunita (Aegolius funereus), ciuvica (Glaucidium 
passerinum), buha (Bubo bubo), ciocanitoare de munte (Picoides tridactylus), muscar mic 
(Ficedula parva). 
Dintre pasarile  prezente  in sit 13 specii sunt permanente, iar 10 specii se reproduc.   
Gradul de reprezentativitate in sit este nesemnificativ pentru 5 specii, semnificativ pentru 16 
si bun pentru 2 speciii. Gradul de conservare este exelent pentru 12 specii si bun pentru 6 
specii. In sit sunt 18 specii neizolate, cu arie de raspandire extinsa. Evaluarea globală a valorii 
sitului pentru conservarea speciilor respective are valoare excelenta pentru 9 specii, buna 
pentru cele7 specii si considerabila pentru o specie protejata. 
 
ROSPA0106 - Valea Oltului Inferior 

Conform datelor avem urmatoarele categorii:  
a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 14 specii; 
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b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare 
(Bonn): 81 specii; 
c) numar de specii periclitate la nivel global: 2 specii; 
Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Aythya nyroca, Ciconia ciconia, 
Ixobrichus minutus, Burhinus oedicnemus,  Coracias garrulus,  Mergus albellus,  Cygnus cygnus,  
Phalacrocorax pygmeus, Philomachus pugnax. 
Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii: Pelecanus crispus, Mergus 
albellus,  Cygnus cygnus,  Phalacrocorax pygmeus,  Anser albifrons,  toate speciile de rate.  
Dintre pasarile  prezente  in site,  43 specii se reproduc, 24 specii ierneaza iar 37 specii  traiesc  
concentrate (in stoluri).  
Gradul de reprezentativitate in sit este nesemnificativ pentru 87 de specii, semnificativ pentru 
10, bun pentru 3 speciii si excelent pentru o specie. Gradul de conservare este exelent pentru 
17 specii. In sit sunt 2 specii neizolate si 15 specii neizolate, cu arie de raspandire extinsa. 
Evaluarea globală a valorii sitului pentru conservarea speciilor respective are valoare 
excelenta, buna pentru 13 specii si considerabila pentru 4 specii  protejate. 
 
ROSPA0135 - Nisipurile de la Dabuleni 

Situl deine importante populati cuibaritoare de Falco vespertinus, Emberiza hortulana, 
Coracias garrulus, Lanius collurio si Lanius minor. Dintre speciile acvatice se remarca populaia 
cuibaritoare de Aythya nyroca si efectivele de Ardeola ralloides si Platalea leucorodia care 
apar în timpul migratiei. 
Dintre pasarile  prezente  in site, 1  specie este permanenta, 16  specii se reproduc iar 3 specii 
traiesc  concentrate (in stoluri). 
Gradul de reprezentativitate in sit este nesemnificativ pentru 4 specii, semnificativ pentru 16 
si bun pentru 2 speciii. Gradul de conservare este bun  pentru 13 specii si redus pentru 3 specii. 
In sit sunt 18 specii neizolate, cu arie de raspandire extinsa. Evaluarea globală a valorii sitului 
pentru conservarea speciilor respective are valoare buna pentru 14  specii si considerabila 
pentru 4 specii  protejate. 
 
ROSPA0137 - Padurea Radomir 

Aceasta arie gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate.  
Conform datelor avem urmatoarele categorii: 
-numar specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 9; numar de specii migratoare: 10;  
-numar de specii periclitate la nivel global: 2 specii; 
 Situl este important pentru cuibarirea si creterea puilor pentru urmatoarele specii: Falco 
vespertinus,  Aythya nyroca (), Lanius collurio,  Lanius minor,  Emberiza hortulana.  
Situl este important pentru stationarea temporara a urmatoarelor specii: Ciconia ciconia, 
Egretta garzetta,Chlidonias hybridus , Sterna hirundo; 
Dintre pasarile  prezente  in site , 29 de specii se reproduc, 1 specie ierneaza  si 13 specii traiesc  
concentrate (in stoluri). 
Gradul de reprezentativitate in sit este nesemnificativ pentru 34 specii, semnificativ pentru 8  
si bun pentru 1 specie.  Gradul de conservare este execlent pentru 3 specii, bun  pentru 4  
specii si redus pentru 2 specii. In sit sunt 8 specii neizolate, cu arie de raspandire extinsa. 
Evaluarea globală a valorii sitului pentru conservarea speciilor respective are valoare 
excelenta pentru 2 specii si buna pentru 6 specii  protejate. 
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ROSPA0154 - Galicea Mare - Bailesti 

Sit important pentru cuibaritul vinderelului de seara (Falco vespertinus), presura de gradina 
(Emberiza hortulana) si fâsa de camp (Anthus campestris). 
Dintre cele 8 specii de pasari  prezente  in site, 7 specii  se reproduc iar 1 specie ierneaza.   
Gradul de reprezentativitate in sit este semnificativ pentru 7 si bun pentru 1 specie.  Gradul 
de conservare este bun  pentru 7  specii si redus pentru o specie. In sit sunt 8 specii neizolate, 
cu arie de raspandire extinsa. Evaluarea globală a valorii sitului pentru conservarea speciilor 
respective are valoare buna pentru toate  speciile  protejate. 
 
ROSPA0155 - Goicea - Macesu de Sus 

Sit important pentru reproducerea a 4 specii de pasari, cuibaritul vinderelului de seara (Falco 
vespertinus) si a presurei de gradina (Emberiza hortulana) , iar pe timpul iernii pentru hranirea 
eretelui vânat (Circu cyaneus). 
Gradul de reprezentativitate in sit este nesemnificativ pentru 2 specii, semnificativ pentru 2  
si bun pentru 1 specie.  Gradul de conservare este redus pentru 4 specii. In sit sunt 4 specii 
neizolate, cu arie de raspandire extinsa. Evaluarea globală a valorii sitului pentru conservarea 
speciilor respective are valoare buna pentru 2 specii  si considerabila pentru o specie 
protejata. 
 
ROSCI0011 – Braniștea Catârilor 

Padurea cu 2 habitate prioritare, poate fi considerata unica in partea sudica a tarii nu numai 
prin suprafata mare ocupata ci si prin fondul genetic valoros. S-au identificat exemplare 
hibridogene intre stejarul brumariu si stejari pufosi (Q. pubescens, Q. virgiliana). Prin 
amenajamentul silvic arboretelor din habitatul prioritar li s-a atribuit functia speciala de 
protectie fiind supuse regimului de conservare deosebita. 
Situl a fost desemnat pentru protecția și conservarea  a 2 tipuri de habitate, care au nivel de 
reprezentativitate bun si semnificativ, gradul de conservare bun și evaloare globală a stării de 
conservare bună.  
Cele 2 specii de nevertebrate permanente prezente  in arie sunt din categoria rare si  foarte 
rare, neizolate cu arie de raspandire extinsa,  gradul de reprezentativitate este semnificativ, 
conservarea este buna, iar evaluarea globala a valorii sitului pentru conservarea speciilor 
respective are valoare buna. 
 
ROSCI0015 - Buila – Vânturarița 

Aria protejata contine 16 tipuri de habitate dintre care  3 tipuri de habitate prioritare (4070*, 
9180*, 91E0*), insumand 90 ha. Habitatele reprezentative pentru sit sunt : 9410- paduri 
acidofile cu Picea, 8120-  grohotis calcaros si de sisturi calcaroase,  habitate de paduri de fag 
cu Luzula si Asperula și 8310 - grote neexplorate turistic.  Nivelul de reprezentativitate este 
bun pentru 11 habitate, excelent pentru 4 habitate si semnificativ pentru 1 habitat. Gradul de 
conservare si de evaloare globala este bun pentru 14 habitate si excelent pentru 2 habitate.  
Se intalnesc  permanent  6 specii de mamifere din care 2 prioritare (lup si urs), 2 specii de pești  
si 3 specii de plante , din care o specie prioritara (clopotel).  Speciile prezente au o populatie 
semnificativa pentru 11 specii si buna pentru 1 specie, gradul de conservare este bun, sunt 
neizolate cu aria de raspandire extinsa iar evaluarea globala a valorii sitului pentru 
conservarea speciilor respective are valoare buna. 
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ROSCI0039 - Ciuperceni - Desa 

Aria protejata a fost desemnata pentru 11  tipuri de habitate dintre care 3 tipuri de habitate 
prioritare (1530*, 6120* si  91I0 *).  Situl propus ca SCI se remarca prin habitate de Salix alba 
si Populus alba.  Nivelul de reprezentativitate este bun pentru 7  habitate, excelent pentru 3  
habitate si semnificativ pentru 1 habitat. Conservarea este buna pentru 10 habitate si redusa 
pentru 1 habitat; la fel si nivelul global de evaloare a sitului. 
Se intalnesc  permanent 2  specii de mamifere,  2 specii de amfibieni, 13 specii de pești , 4 
specii de nevertebrate,  3 specii de plante si 2 specii de reptile. Speciile prezente au o populatie 
nesemnificativa pentru 2 specii, semnificativa pentru 15 specii, buna pentru 2 specii si 
excelenta pentru o specie. Gradul de conservare este excelent pentru o specie, bun pentru 13 
specii si redus pentru 5 speci. Se intalnesc 2 specii izolate, 9 specii neizolate si 8 specii neizolate 
cu aria de raspandire extinsa. Evaluarea globala a valorii sitului pentru conservarea speciilor 
respective are valoare excelenta pentru 1 specie, bună pentru 16 specii și considerabila pentru 
2 specii. 
 
ROSCI0044 - Corabia -Turnu Măgurele 
De asemnarea ariei protejate s-a realizat pentru: 5 habitate, dintre care 1 habitat prioritar 
(91E0* -Păduri aluviale de Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior), 2 specii de mamifere, 2 specii 
de amfibieni si 13 specii de pești. Pentru habitate nivelul de reprezentativitate este bun pentru 
4  habitate si semnificativ pentru 1 habitat; conservarea este buna pentru 4 habitate si redusa 
pentru 1 habitat; evaluarea globala este buna pentru 4 habitate si redusa pentru un habitat. 
Speciile intalnite in arie  au o populatie nesemnificativa pentru 1 specie, semnificativa pentru 
13 specii si buna pentru 3 specii.  Gradul de conservare este bun pentru toate speciile. 5 specii 
sunt neizolate si 11 specii sunt neizolate cu aria de raspandire extinsa. Evaluarea globala a 
valorii sitului pentru conservarea speciilor respective are valoare  buna pentru toate speciile 
protejate. 
 
ROSCI0045 - Coridorul Jiului 

De asemnarea ariei protejate s-a realizat pentru 18  habitate, dintre care 4 habitate prioritare 
(1530*, 6120*, 91E0, 91I0*), 2 specii de mamifere, 2 specii de amfibieni, 12 specii de pești, 5 
specii de nevertebrate, 2 specii de pasari si 1 specie de reptile, toate fiind permanente.    
Pentru habitate nivelul de reprezentativitate este excelent pentru 6 habitate,  bun pentru 9  
habitate si semnificativ pentru 3 habitate. Gradul de conservare este excelent pentru 1 
habitat, bun pentru 15  habitate si redus pentru 2 habitate. Gradul de evaloare  globala a ariei 
este bun pentru 21 habitate si considerabil pentru 1 habitat. 1 habitat este izolat, 5 sunt 
neizolate iar 17 habitate sunt neizolate cu arie de raspandire extinsa.  
Speciile intalnite in arie  au o populatie semnificativa pentru 16 specii, buna pentru 7 speciisi 
excelenta pentru o specie.  Gradul de conservare este bun pentru 22 de specii si redus pentru 
2 specii. 1 specie este izolata,  5 specii sunt neizolate si 18 specii sunt neizolate cu aria de 
raspandire extinsa. Evaluarea globala a valorii sitului pentru conservarea speciilor respective 
are valoare  buna pentru 23 de  specii si considerabila pentru 1 specie.  
 
ROSCI0046 - Cozia 

Aria protejata a fost desemnata pentru protectia si conservarea a  20  tipuri de habitate dintre 
care 5  tipuri sunt habitate prioritare (40A0*, 6230*, 7220*, 9180*, 91E0*), 9 specii de 
mamifere,  2  prioritare (urs si lup),  2 specii de amfibieni, 4  specii de pești , 7 specii de 



 

29 
 

nevertebrate, din care o specie prioritara-1087*, 4 specii de plante din care o specie prioritara-  
4070* . 
Pentru habitate nivelul de reprezentativitate este  excelent pentru 3 habitate,  bun pentru 16  
habitate si semnificativ pentru 1 habitat. Gradul de conservare este redus pentru 1 habitat, 
bun pentru 16 habitate si excelent pentru 3 habitate. Gradul de evaloare  globala a ariei este 
excelenta pentru 3 habitate si buna pentru 17 habitate. 
Speciile intalnite in arie  au o populatie nesemnificativa pentru 1 specie, semnificativa pentru 
19 specii, buna pentru 5 specii si excelenta pentru 1 specie.  Gradul de conservare este exelent 
pentru 1 specie, bun pentru 22 de specii si redus pentru 1 specie. Se regasesc 3 specii izolate, 
1 specie neizolata si 21 de specii neizolate cu arie de raspandire extinsa. Evaluarea globala a 
valorii sitului pentru conservarea speciilor respective are valoare excelenta pentru 2 specii, 
buna pentru 22  de  specii si considerabila pentru 1 specie.  
 
ROSCI0063 -  Defileul Jiului  

Aria protejata a fost desemnata pentru protectia si conservarea a 21  tipuri de habitate dintre 
care 4  tipuri sunt  habitate prioritare (40A0*, 7220*, 9180*, 91E0*), 10 specii de mamifere,  
2  prioritare (1354* -urs si 1352* -lup),  2 specii de amfibieni, 4  specii de pești, 7 specii de 
nevertebrate, din care 3  specii prioritare-1093*, 1087*, 6966* si 2 specii de plante din care o 
specie prioritara-  4070* . 
Habitatele au nivelul de reprezentativitate excelent pentru 4 habitate,  bun pentru 14  
habitate,  semnificativ pentru 1 habitat si nesemnificativ pentru 2 habitate. Gradul de 
conservare este redus pentru 17 habitate si bun pentru 2 habitate. Gradul de evaloare  globala 
a ariei este excelent pentru 4 habitate si bun pentru 15 habitate. 
Speciile intalnite in arie  au o populatie nesemnificativa pentru 2 specii, semnificativa pentru 
20 specii si  buna pentru 3.  Gradul de conservare este exelent pentru 2 specii, bun pentru 13 
de specii si redus pentru 8 specii. Se regaseste 1 specie izolate, 13 specii neizolate si 21 de 
specii neizolate cu arie de raspandire extinsa. Evaluarea globala a valorii sitului pentru 
conservarea speciilor respective are valoare excelenta pentru 2 specii, buna pentru 17  de  
specii si considerabila pentru 4 specie.  
 
ROSCI0069 - Domogled - Valea Cernei 

Aria protejata a fost desemnata pentru protectia si conservarea a 35   tipuri de habitate dintre 
care 10  tipuri sunt  habitate prioritare (4070*, 40A0*, 6110*, 6210*, 7220*, 8160*, 9180*, 
91E0*, 91H0*, 9530*), 24 specii de mamifere,  din care 2  prioritare (1354*-urs si 1352*- lup),  
1 specii fiind permanenta, 3 specii ierneaza, 5 specii se reproduc și 1 specie traieste 
concentrata (in stoluri),  1 specie de amfibieni, 6  specii de pești , 22 specii de nevertebrate, 
din care 5 specii prioritare ( 1093*, 6199*, 4039*, 6966* , 1087*), 3 specii de plante , din care 
o specie prioritara-  4070*, 1 specie de reptile. 
Habitatele au nivelul de reprezentativitate excelent pentru 11 habitate, bun pentru 23 de 
habitate si semnificativ pentru 1 habitat. Gradul de conservare este bun pentru 22 habitate si 
excelent pentru 12 habitate. Gradul de evaloare  globala a ariei este excelent pentru 9 
habitate, bun pentru 25 de habitate si considerabil pentru 1 habitat. 
Speciile intalnite in arie  au o populatie nesemnificativa pentru 7  specii, semnificativa pentru 
24 specii, buna pentru 20 de specii si excelenta pentru 9 specii.  Gradul de conservare este 
exelent pentru 9 specii si bun pentru 41 de specii. In sit se regaseste 9 specii izolate, 9 specii 
neizolate si 32 de specii neizolate cu arie de raspandire extinsa. Evaluarea globala a valorii 
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sitului pentru conservarea speciilor respective are valoare excelenta pentru 7 specii, buna 
pentru 41  de  specii si considerabila pentru 2 specii.  
 
ROSCI0085 – Frumoasa 

Aria protejata a fost desemnata pentru protectia si conservarea a  22   tipuri de habitate dintre 
care 6  tipuri sunt  habitate prioritare (4070*, 40A0*,  6230*, 7110*, 8160*, 91D0*, 91E0*)  si 
permanent 4 specii de mamifere,  din care 2  prioritare (1354*-urs si 1352*- lup),  2 specii de 
amfibieni, 4  specii de pești , 10 specii de nevertebrate, din care 3 specii prioritare, (1087*, 
6199*, 4024*), 6 specii de plante , din care o specie prioritara-  4070*. 
Habitatele au nivelul de reprezentativitate excelent pentru 6 habitate, bun pentru 8 de 
habitate, semnificativ pentru 5 habitate si nesemnificativ pentru 3 habitate. Gradul de 
conservare este redus pentru 1 habitat, bun pentru 16 habitate si excelent pentru 2 habitate. 
Gradul de evaloare  globala a ariei este excelent pentru 2habitate, bun pentru 15 de habitate 
si considerabil pentru 2  habitate. 
Speciile intalnite in arie  au o populatie nesemnificativa pentru 2 specii, semnificativa pentru 
15 specii, buna pentru 7 de specii si excelenta pentru 2 specii.  Gradul de conservare este 
exelent pentruo specie si bun pentru 22 de specii. In sit se regaseste 3 specii izolate si 21 de 
specii neizolate cu arie de raspandire extinsa. Evaluarea globala a valorii sitului pentru 
conservarea speciilor respective are valoare excelenta pentru 2 specii si buna pentru 22 de  
specii. 
 
ROSCI0122 – Munții Făgăraș 

 În acest masiv muntos se afla fragmente reprezentative de paduri naturale virgine si 
cvasivirgine - astazi practic disparute din Europa. Muntii Fagaras ofera habitate excelente 
pentru populatii viabile de urs, lup, râs si capra neagra. 
Situl propus include cel mai înalt  si salbatic sector al Carpatilor Românesti. 
Aria protejata a fost desemnata pentru protectia si conservarea a  28   tipuri de habitate dintre 
care 5 tipuri sunt  habitate prioritare (4070*, 6230*, 7240*, 9180*, 91E0*) si a urmatoarelor 
specii: 14 specii de mamifere,  din care 2  prioritare (1354*-urs si 1352*- lup),  3 reproductive, 
restul permanente, 4 specii permanente de amfibieni, 4  specii permanente de peste ,  13 
specii permanente de nevertebrate, din care 3 specii prioritare (1087*, 6199*, 6966*), 7 specii 
permanente de plante, din care 1 specie prioritara   4070*. 
Habitatele au nivelul de reprezentativitate excelent pentru 12 habitate,  bun pentru 10 
habitate, semnificativ pentru 10 habitate si nesemnificativ pentru 3 habitate. Gradul de 
conservare este redus pentru 1 habitat, bun pentru 17 habitate si excelent pentru 9 habitate. 
Gradul de evaloare  globala a ariei este excelent pentru 9 habitate, bun pentru 17 de habitate 
si considerabil pentru 1 habitat. 
Speciile intalnite in arie  au o populatie nesemnificativa pentru 4 specii, semnificativa pentru 
18 specii, buna pentru 17 de specii si excelenta pentru 3 specii.  Gradul de conservare este 
exelent pentru 1, bun pentru 34 de specii si redus pentru 2 specii.  In sit se regaseste 4 specii 
izolate, 2 specii neizolate si 32 de specii neizolate cu arie de raspandire extinsa. Evaluarea 
globala a valorii sitului pentru conservarea speciilor respective are valoare buna pentru 34 de  
specii si considerabila pentru 4 specii. 
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ROSCI0126 – Munții Țarcu 

Zona de rezervatii forestiere naturale este reprezentata prin: 4 respectiv 14 %, din cele 28 
habitate naturale forestiere protejate de legislatia româna și comunitara, dispuse în 5, 
respectiv 45 % din cele 11 etaje fitoclimatice ale României. Teritoriul, tangent rutei panono-
bulgare de migraie a pasarilor, urmata de zeci de specii este un focar de convergena pentru 
categorii reprezentative de specii endemice. 
Aria protejata a fost desemnata pentru protectia si conservarea a 22  tipuri de habitate dintre 
care 5 tipuri sunt  habitate prioritare (4070*, 6230*, 7220*, 9180*, 91E0*), 4 specii 
permanente de mamifere,  din care 2  prioritare (1352*- lup si  2647*-bizon), 1 specie de 
amfibieni, 5  specii de pești , 1 specie de nevertebrate si  5 specii de plante – permanente. 
Habitatele au nivelul de reprezentativitate excelent pentru 3 habitate si bun pentru 19 
habitate. Gradul de conservare este bun pentru 22 habitate. Gradul de evaloare  globala a 
ariei este bun pentru 21  de habitate si considerabil pentru 1 habitat. 
Speciile intalnite in arie  au o populatie nesemnificativa pentru 2 specii, semnificativa pentru 
10 specii, buna pentru 3 de specii si excelenta pentru 1  specie.  Gradul de conservare este 
bun pentru 14 specii.  In sit se regaseste 1 specie izolata, 2 specii neizolate si 13 specii neizolate 
cu arie de raspandire extinsa. Evaluarea globala a valorii sitului pentru conservarea speciilor 
respective are valoare buna pentru 14 de  specii protejate. 
 
ROSCI0128 - Nordul Gorjului de Est 

Importanta acestui SCI consta si in padurile seculare de fag, in care se intalnesc specii 
lemnoase de carpen, mesteacan, soc rosu etc. Remarcam de asemenea prezenta ferigilor. 
Importanta si prezenta este si Floarea de colt. 
Aria protejata a fost desemnata pentru protectia si conservarea a 26  tipuri de habitate dintre 
care 5 tipuri sunt  habitate prioritare (4070*, 6210*, 7220*, 9180*, 91E0*),  11 specii de 
mamifere,  din care 2  prioritare (1352*- lup si  1354*-urs),  2 specii de amfibieni, 5  specii de 
pești,  2 specii de nevertebrate, 1 specie prioritara 6199* si 5 specii de plante, 1 specie 
prioritara 4070*. 
Habitatele au nivelul de reprezentativitate excelent pentru 8 habitate, bun pentru 15 habitate 
si semnificativ pentru 3 habitate. Gradul de conservare este bun pentru 16  habitate si excelent 
pentru 10 habitate. Gradul de evaloare  globala a ariei este bun pentru 15 habitate si excelent 
pentru 11 habitate. 
Speciile intalnite in arie  au o populatie nesemnificativa pentru 3 specii, semnificativa pentru 
16 specii si  buna pentru 6  specii . Gradul de conservare este bun pentru 21 specii si redus 
pentru 1 specie.  In sit se regasesc 21 de specii neizolate si 1 specie  neizolate cu arie de 
raspandire extinsa. Evaluarea globala a valorii sitului pentru conservarea speciilor respective 
are valoare buna pentru 21 de  specii protejate si considerabila pentru 1 specie. 
 
ROSCI0129 - Nordul Gorjului de Vest 

Datorita condiiilor fizico-geografice situl cuprinde un numar mare de ecosisteme prezente 
toate zonele alpine si subalpine. Aici îsi gasesc habitatul propice 3 specii din carnivorele mari 
protejate în întreaga Europa (urs, lup, râs).   
Din totalul speciilor provizoriu inventariate, 50 se încadreaza în Anexa 3 din Legea nr. 
462/2001-Specii de animale si plante care necesita o protecie stricta, iar alte 21 specii în Anaxa  
Specii de plante i animale de interes comunitar ale caror prelevare din natura i exploatare fac 
obiectul masurilor de management. 
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Aria protejata a fost desemnata pentru protectia si conservarea 25  tipuri de habitate dintre 
care 5 tipuri sunt  habitate prioritare (4070*, 6210*, 7220*, 9180*, 91E0*), 12 specii de 
mamifere,  din care 2  prioritare (1352*- lup si  1354*-urs), 2 specii de amfibieni, 4  specii de 
pești,  9 specii de nevertebrate, din care 3  specii  prioritare (6199* , 6966* si 1087*), 6 specii 
de plante, din care 1 specie prioritara 4070* si 1 specie de reptile. 
Habitatele au nivelul de reprezentativitate excelent pentru 9 habitate, bun pentru 14 habitate 
si semnificativ pentru 1 habitat. Gradul de conservare este redus pentru 17 habitate, bun 
pentru 6  habitate si excelent pentru 2 habitate. Gradul de evaloare  globala a ariei este bun 
pentru 16 habitate si excelent pentru 9 habitate. 
Speciile intalnite in arie  au o populatie semnificativa pentru 29  specii si  buna pentru 4   specii 
.Gradul de conservare este bun pentru 33 specii si redus pentru 28 specie.  In sit se regasesc 
5  specii neizolate si 28  specii neizolate cu arie de raspandire extinsa. Evaluarea globala a 
valorii sitului pentru conservarea speciilor respective are valoare buna pentru 33 de  specii 
protejate si considerabila pentru 1 specie. 
 
ROSCI0132 - Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu 

Aria protejata a fost desemnata pentru protectia si conservarea a 2  tipuri de habitate , 2 specii 
de mamifere, 1  specie de amfibieni , 10  specii de pești, 5 specii de nevertebrate, 1 specie de 
reptile. 
Cele 2 habitatele intalnite au nivelul de reprezentativitate semnificativ, gradul de conservare 
redus si evaluarea globala considerabila.  
Speciile intalnite in arie  au o prezenta nesemnificativa pentru 2 specii, semnificativa pentru 
15  specii si  excelenta pentru 2 specii.  Gradul de conservare este bun pentru 13 specii si redus 
pentru 3 specii.  In sit se regaseste 1 specie izolata, 1 specie neizolata si 15  specii neizolate cu 
arie de raspandire extinsa. Evaluarea globala a valorii sitului pentru conservarea speciilor 
respective are valoare buna pentru 13 de  specii protejate si considerabila pentru 4 specii. 
 
ROSCI0140 - Padurea Călugarească 

Aria protejata a fost desemnata pentru protectia si conservarea a 2  tipuri de habitate , din 
care 1 habitat prioritar-91I0 *, 1  specie de amfibieni, 3 specii de nevertebrate1 specie de 
plante. 
Cele 2 habitatele intalnite au nivelul de reprezentativitate semnificativ, gradul de conservare 
redus si evaluarea globala buna pentru un habitat si considerabila pentru cel prioritar.  
Speciile intalnite in arie  au o prezenta nesemnificativa pentru 1 specie si semnificativa pentru 
4  specii.  Gradul de conservare este bun pentru 4 specii iar speciile sunt neizolate cu arie de 
raspandire extinsa. Evaluarea globala a valorii sitului pentru conservarea speciilor respective 
are valoare buna pentru 3  specii protejate si considerabila pentru 1 specie. 
 
ROSCI0166 - Pădurea Reșca Hotărani 

Padurea fiind în lunca Oltului în imediata vecinatate a râului, chiar daca râul a fost amenajat 
în sistem hidroenergetic, padurea înca mai pastreaza caracterul mlatinos.  
Aria protejata a fost desemnata pentru protectia si conservarea a 3 tipuri de habitate, 2  specie 
de amfibieni si  3  specii de nevertebrate 
Cele 3 habitatele intalnite au nivelul de reprezentativitate bun, gradul de conservare redus si 
evaluarea globala buna.   
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Speciile intalnite in arie  au o prezenta semnificativa,  gradul de conservare este bun, sunt  
neizolate cu arie de raspandire extinsa iar evaluarea globala a valorii sitului pentru 
conservarea speciilor respective are valoare buna.  
 
ROSCI0168 - Pădurea Sarului 

Aria protejata a fost desemnata pentru protectia si conservarea unui  habitat, 1 specie de 
mamifere, 1 specie de amfibieni  si 4 specii de nevertebrate. 
Habitatul are un nivel de reprezentativitate  excelent, gradul de conservare si  evaluarea 
globala bun.   
Speciile intalnite in arie  au o prezenta semnificativa pentru 4 specii si buna pentru 2 specii,  
gradul de conservare este bun, sunt  neizolate cu arie de raspandire extinsa iar evaluarea 
globala a valorii sitului pentru conservarea speciilor respective are valoare buna.  
 
ROSCI0173 - Pădurea Stârmina 

Valoarea acestei rezervaii se datoreaza suprafeelor compacte cu ghimpe (Ruscus aculeatus) si 
amestecului de diferite foioase. 
Aria protejata a fost desemnata pentru protectia si conservarea a 4 tipuri de habitate  din care 
1 habitat prioritar -91I0 *, 1 specie de mamifere, 2 specii de amfibieni, 2 specii de pesti, 3  
specii de nevertebrate si  2 specii de reptile. 
Habitatele au  un nivel de reprezentativitate  excelent pentru 1 specie si bun pentru 3 specii 
iar gradul de conservare si  evaluarea globala buna.   
Speciile intalnite in arie  au o prezenta semnificativa pentru 9 specii si buna pentru 1 specie,  
gradul de conservare este bun pentru 9 specii si excelent pentru 1 specie, 1 specie este izolata, 
1 specie neizolata, 8 specii neizolate cu arie de raspandire extinsa iar evaluarea globala a 
valorii sitului pentru conservarea speciilor respective are valoare buna.  
 
ROSCI0174 - Pădurea Studinița 

Vegetaia lemnoasa este dominata de stejar pufos (Quercus pubescens), care formeaza un 
arboret curat, unic în judetul Olt si probabil în România. 
Aria protejata a fost desemnata pentru protectia si conservarea a 2  tipuri de habitate, din 
care 1 tip de habitat prioritar -40C0* si 1 specie de nevertebrate. 
Habitatele au un nivel de reprezentativitate,  grad de conservare si  evaluarea globala buna.   
Specia de nevertebrate intalnita in arie  este foarte rara iar prezenta este nesemnificativa.  
 
ROSCI0177 - Pădurea Topana 

Aria protejata a fost desemnata pentru protectia si conservarea a 3   tipuri de habitate dintre 
care 2  tipuri sunt  habitate prioritare  (40C0* si 40C0* ),  2 specii de amfibieni si 4  specii de 
nevertebrate. 
Habitatele au un nivel de reprezentativitate excelent pentru 1 habitat si prezenta 
nesemnificativa pentru 2 habitate,  grad de conservare si  evaluarea globala buna la habitatul 
91M0. 
Speciile intalnite in arie  au o prezenta semnificativa, grad de conservare redus, sunt neizolate 
cu arie de raspandire extinsa iar evaluarea  globala a valorii sitului pentru conservarea speciilor 
respective este bun. 
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ROSCI0183 - Pădurea Vlădila 

Aria protejata a fost desemnata pentru protectia si conservarea a  1 tip de habitat prioritar,  
91I0 *, 1 specie de mamifer, 1 specie de amfibieni, 1 specie de nevertebrate, 1 specie de 
reptile. 
Habitatul are un nivel de reprezentativitate  semnificativ,  gradul de conservare redus si  
evaluarea globala are valoare considerabila. 
Speciile intalnite in arie  au o prezenta semnificativa, grad de conservare  bun pentru 3 specii 
si redus pentru 1 specie,  sunt neizolate cu arie de raspandire extinsa iar evaluarea  globala a 
valorii sitului pentru conservarea speciilor respective este buna pentru 3 specii si considerabila 
pentru 1 specie. 
 
ROSCI0188 - Parâng 

Importanta acestui SCI consta si in padurile seculare de fag, in care se intalnesc specii 
lemnoase de carpen, mesteacan, soc rosu etc. În Parâng îsi gasesc habitatul propice 4 specii 
din carnivorele mari protejate în întreaga Europa si numeroase specii de pasari, de asemenea 
protejate prin legislaia internaionala. 
Aria protejata a fost desemnata pentru protectia si conservarea a 20  tipuri de habitate dintre 
care 6 tipuri sunt  habitate prioritare ( 4070*, 6230*, 7240*, 9180*, 91D0*, 91E0*),  3 specii 
de mamifere,  din care 2  prioritare (1352*- lup si  1354*-urs), 1 specie de amfibieni, 1 specie 
de peste, 2 specii de nevertebrate din care 1 specie prioritara 4024*si 3 specii de plante. 
Habitatele  intalnite au o prezenta semnificativa pentru 2 habitate, buna pentru 14 habitate si 
excelenta pentru 4 habitate; gradul de conservare redus pentru 4 habitate, bun pentru 15 si 
exelent pentru 1 habitat;  evaluarea globala are valoare considerabila pentru 1 habitat, buna  
pentru 18 habitate si  excelenta pentru 1 habitat.  
Speciile intalnite in arie  au o prezenta semnificativa pentru 7  specii si  buna  pentru 3 specii.  
Gradul de conservare este bun pentru 8  specii si exelent pentru 2 specii. In sit se regasesc 2 
specii izolate, 1 specie neizolata si 7  specii neizolate cu arie de raspandire extinsa. Evaluarea 
globala a valorii sitului pentru conservarea speciilor respective are valoare buna pentru 13 de  
specii protejate si excelenta pentru 2 specii. 
 
ROSCI0198 - Platoul Mehedinți 

Aria protejata a fost desemnata pentru protectia si conservarea a 10  tipuri de habitate dintre 
care 3 tipuri sunt  habitate prioritare (40A0*, 6210*, 9180*), 13 specii de mamifere din care 2  
prioritare (1352*- lup si  1354*-urs),  2 specii de amfibieni,  3 specii de pești, 7 specii de 
nevertebrate din care 1 specie prioritara 1093*, 3 specii de plante, din care 1  specie prioritara 
4070* si  1 specie de reptila. 
Habitatele  intalnite au o prezenta semnificativa pentru 1 habitat, buna pentru 8 habitate si 
excelenta pentru 3  habitate; gradul de conservare redus pentru 1 habitat, bun pentru 8  si 
exelent pentru 1 habitat;  evaluarea globala are valoare considerabila pentru 2 habitate, buna  
pentru 7 habitate si excelenta pentru 1 habitat.  
Speciile intalnite in arie  au o prezenta nesemnificativa pentru 2 specii, semnificativa pentru 
13, buna pentru 10 specii si excelenta pentru 1 specie.  Gradul de conservare este bun pentru 
21 specii si exelent pentru 7 specii. In sit se regaseste o specie izolata, 7 specie neizolate si 18 
specii neizolate cu arie de raspandire extinsa. Evaluarea globala a valorii sitului pentru 
conservarea speciilor respective are valoare buna pentru 21 de  specii protejate si excelenta 
pentru 6 specii. 
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ROSCI0202 - Silvostepa Olteniei 

Aria protejata a fost desemnata pentru protectia si conservarea a 5  tipuri de habitate dintre 
care 4 tipuri sunt  prioritare (40C0*, 62C0*, 91E0*, 91I0*), 2 specii de amfibieni, 3 specii de 
nevertebrate si 1 specie de reptila. 
Habitatele  intalnite au o prezenta semnificativa pentru 2 habitate, buna pentru 2 habitate si 
excelenta pentru 1 habitat; gradul de conservare  este redus pentru 1 habitat si bun pentru 4 
habitate; evaluarea globala are valoare considerabila pentru 1 habitat si buna pentru 4  
habitate.   
Speciile intalnite in arie  au o prezenta nesemnificativa pentru 2 specii si semnificativa pentru 
4 specii. Gradul de conservare este bun pentru 3 specii si redus pentru 1 speciei. In sit 4 specii 
se regasec neizolate cu arie de raspandire extinsa. Evaluarea globala a valorii sitului pentru 
conservarea speciilor respective are valoare buna pentru 3 specii protejate si considerabila 
pentru 1 specie. 
 
ROSCI0206 – Porțile de Fier 

Aria protejata a fost desemnata pentru protectia si conservarea a 29 tipuri de habitate, din 
care 7 tipuri de habitate prioritare (40A0*, 6110*, 6120*, 6210*, 9180*, 91E0*, 9530*),  20 
specii de mamifere,  lupul-1352* fiind specie prioritara, 3 specii se reproduc iar o specie 
ierneaza, restul sunt permanente; 2 specii de amfibieni, 12 specii de pesti, 16 specii de 
nevertebrate, 4 fiind prioritare (1093*, 6199*, 6966*, 1087*), 13 specii de plante si 2 specii 
de reptile. 
Habitatele  intalnite au o prezenta nesemnificativa pentru 2 habitate, semnificativa pentru 1 
habitat, buna pentru 20 de habitate si excelenta pentru 6 habitate; gradul de conservare  este 
redus pentru 5  habitate, bun pentru 16 habitate si excelent pentru 5 habitate; evaluarea 
globala are valoare considerabila pentru 1  habitat, buna  pentru 21 de habitate si excelenta 
pentru 5 habitate.   
Speciile intalnite in arie  au o prezenta nesemnificativa pentru 1 specie, semnificativa pentru 
29 de specii, buna pentru 22 si excelenta pentru 11 specii. Gradul de conservare este excelent 
pentru 8 specii, bun pentru 55 specii si redus pentru 2 specii. In sit 4 specii se regasec izolate 
4 specii, neizolate 12 specii si 47 neizolate cu arie de raspandire extinsa. Evaluarea globala a 
valorii sitului pentru conservarea speciilor respective are valoare excelenta pentru 6 specii, 
buna pentru 56   specii protejate si considerabila pentru 2 specii . 
 
ROSCI0217 – Retezat 

SCI-ul este un complex de mlastini active, alpine si subalpine, de margini de izvoare si lacuri 
alpine. 
Aria protejata a fost desemnata pentru protectia si conservarea a 22 tipuri de habitate, 4 tipuri 
de habitate fiind prioritare  (4070*, 6230*, 7240*, 9180*), 10 specii de mamifere,  lupul-1352* 
si ursul 1354* fiind specii prioritare, 1 specie  de amfibieni, 3 specii de pesti, 9 specii de 
nevertebrate, 4 fiind prioritare (6199*, 4039*, 4024*, 1087* ), 7 specii de plante  si 1 specie 
prioritara 4070*. 
Habitatele  intalnite au o prezenta buna pentru 7 de habitate si excelenta pentru 15 habitate; 
gradul de conservare  bun pentru 6 habitate si excelent pentru 16 habitate; evaluarea globala 
are valoare buna  pentru 7 de habitate si excelenta pentru 14 habitate.   
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Speciile intalnite in arie  au o prezenta nesemnificativa pentru 2 specii, semnificativa pentru 
16 specii, buna pentru 7 si excelenta pentru 3 specii. Gradul de conservare este excelent 
pentru 16 speci si bun pentru 6 specii.  In sit 4 specii se regasec izolate, 2 specii neizolate iar 
22 de specii neizolate, cu arie de raspandire extinsa. Evaluarea globala a valorii sitului pentru 
conservarea speciilor respective are valoare excelenta pentru 8 specii si buna pentru 20 de  
specii protejate. 
 
ROSCI0225 - Seaca – Optășani 

În acest sit exista cel mai curat si mai valoros arboret de gârnia (Quercus frainetto) din România 
si unul dintre cele mai curate din Europa. 
Aria protejata a fost desemnata  pentru protectia si conservarea a unui 1 tip de habitat, 1 
specie  de mamifere, 2 specii de amfibieni si  3 specii de nevertebrate.  
Habitatul intalnit are o prezenta excelenta, grad de conservare bun si valoare buna la  
evaluarea globala a valorii sitului. Speciile intalnite in arie  au o prezenta semnificativa pentru 
5 specii si buna pentru 1 specie. Gradul de conservare este bun pentru toate specile, acestea 
regasindu-se 6 neizolate, cu arie de raspandire extinsa. Evaluarea globala a valorii sitului 
pentru conservarea speciilor respective are valoare buna pentru toate speciile protejate. 
 
ROSCI0239 - Târnovu Mare – Latorița 

Aria protejata a fost desemnata  pentru  protectia si conservarea a 10 tipuri de habitate, din 
care 1 habitat prioritar – 6210*. 
Habitatele regasite au o prezenta excelenta pentru 2 habitate, buna pentru 4 habitate si 
semnificativa pentru 4 habitate. Gradul  de conservare bun pentru 9 habitate si redus pentru 
1 habitat iar  evaluarea globala a valorii sitului pentru conservarea habitatelor are valoare 
buna pentru 9 habitate si valoare considerabila pentru 1 habitat. 
 
ROSCI0266 - Valea Oltețului 

Aria protejata a fost desemnata  pentru protectia si conservarea a 2 tipuri de habitat, 2 specii  
de mamifere, 2 specii de amfibieni, 4 specii de pesti, 1 specie de nevertebrate, 1 specie de 
plante si 1 specie de reptile. 
Habitatele  intalnite au  are o prezenta buna, grad de conservare bun si  evaluarea globala a 
valorii sitului pentru conservarea habitatelor buna. Speciile intalnite in arie  au o prezenta 
nesemnificativa pentru 1 specie, semnificativa pentru 9 specii si  buna pentru 1 specie.  Gradul 
de conservare este bun pentru 8 specii si redus pentru 2 specii, 1 specie este neizolata iar 
restul sunt neizolate cu arie de raspandire extinsa. Evaluarea globala a valorii sitului pentru 
conservarea speciilor respective are valoare buna pentru 8 specii si considerabila pentru 2 
specii.   
 
ROSCI0288 – Băilești 

Aria protejata a fost desemnata  pentru protectia si conservarea a unei 1 speci  de mamifer 
(popandau), situl este favorabil speciei, fapt care este evidentiat de numarul mare de galerii 
de la diferite specii de rozatoare. Specia are o prezenta semnificativa, gradul de conservare 
bun, este neizolata iar evaluarea globaa a valorii sitului pentru conservarea speciei are valoare 
buna.   
 
 



 

37 
 

ROSCI0296 - Dealurile Drăgășaniului 

Aria protejata a fost desemnata  pentru protectia si conservarea a  3 tipuri de habitate  si  3  
specii de nevertebrate. 
Habitatele  intalnite au o prezenta buna pentru 1 habitat si excelenta pentru 2 habitate, grad 
de conservare bun pentru un habitat si excelent pentru 2 habitate iar evaluarea globala a 
valorii sitului pentru conservarea habitatelor este buna.  
Speciile de nevertebrate intalnite in arie  au o prezenta semnificativa, gradul de conservare 
bun, sunt neizolate, cu arie de raspandire extinsa. Evaluarea globala a valorii sitului pentru 
conservarea speciilor respective are valoare buna pentru 2 specii si considerabila pentru 1 
specie.   
 

ROSCI0299  - Dunărea la Gârla Mare - Maglavit 

Este printre putinele situri desemnate pentru Spermophillus citellus, Lutra lutra, Emys 
orbicularis si Triturus dobrogicus si de importana ridicata si pentru speciile de amfibieni 
Bombina bombina. 
Aria protejata a fost desemnata  pentru protectia si conservarea a  unui 1 tip de habitate , 2 
specii de mamifere, 2 specii de amfibieni, 3 specii de neverebrate si 1 specie de reptile. 
Habitatul  are o prezenta buna, grad de conservare bun iar  evaluarea globala a valorii sitului 
pentru conservarea habitatului este bun.  
Speciile intalnite in arie  au o prezenta semnificativa, gradul de conservare excelent pentru 2 
specii,  bun pentru 5 specii si redus pentru 1 specie, 1 specie este  neizolata, iar 7 specii sunt 
neizolate, cu arie de raspandire extinsa. Evaluarea globala a valorii sitului pentru conservarea 
speciilor respective are valoare buna excelenta pentru 2 specii, buna pentru 2 specii si 
considerabila pentru 4  specii.   
 

ROSCI0306  - Jiana 

Aria protejata a fost desemnata  pentru protectia si conservarea a  3 tipuri de habitat, din care 
1 habitat prioritar -91I0 *, 2 specii de mamifere, 2 specii de amfibieni, 2 specii de nevertebrate, 
2 specii de reptile. 
Habitatele intalnite au o prezenta semnificativa, grad de conservae bun si redus pentru 2 
habitate iar  evaluarea globala a valorii sitului pentru conservarea habitatelor are valoare 
considerabila.  
Speciile intalnite in arie  au o prezenta semnificativa, gradul de conservare bun, sunt neizolate, 
cu arie de raspandire extinsa. Evaluarea globala a valorii sitului pentru conservarea speciilor 
respective are valoare buna pentru toate speciile.   
 
ROSCI0354 - Platforma Cotmeana 

Habitatele  intalnite au o prezenta nesemnificativa pentru 2 habitate,  semnificativa pentru 4 
habitate si excelenta pentru 3. Gradul de conservre este bun iar evaluarea globala a valorii 
sitului pentru conservarea habitatelor are valoare buna.  
Speciile intalnite in arie  au o prezenta semnificativa pentru 2 specii si si buna pentru alte 2 
specii, gradul de conservare bun, sunt neizolate, cu arie de raspandire extinsa  iar o specie 
este izolata. Evaluarea globala a valorii sitului pentru conservarea speciilor respective are 
valoare buna pentru toate speciile.   
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ROSCI0359 - Prigoria – Bengesti 

Aria protejata a fost desemnata  pentru protectia si conservarea a  6 habitate din care 1 habitat 
prioritar, 91E0*, 1 specie de amfibieni si 4 specii de nevertebrate, din care o specie prioritara 
- 6966*. 
Habitatele intalnite au o prezenta semnificativa pentru 1 habitat, buna pentru 3 habitate si 
excelenta pentru 2 . Gradul de conservare este bun pentru 4 habitate si redus pentru 2 
habitate iar  evaluarea globala a valorii sitului pentru conservarea habitatelor are valoare buna 
pentru 4 habitate si considerabila pentru 2 habitate. Speciile intalnite in arie  au o prezenta 
semnificativa pentru toate speciile,  gradul de conservare bun, sunt neizolate, cu arie de 
raspandire extinsa . Evaluarea globala a valorii sitului pentru conservarea speciilor respective 
are valoare buna pentru 4 specii si considerabila pentru  1 specie.    
 
ROSCI0362 - Râul Gilort 
Aria protejata a fost desemnata  pentru protectia si conservarea unui 1 habitat, 1 specie de 
mamifere, 1 specie de amfibieni si  4 specii de pesti . 
Habitatul intalnit are o prezenta buna , gradul de conservare este redus iar  evaluarea globala 
a valorii sitului pentru conservarea habitatelor are valoare considerabila.  Speciile intalnite in 
arie  au o prezenta semnificativa pentru toate speciile, gradul de conservare bun, sunt 
neizolate, cu arie de raspandire extinsa. Evaluarea globala a valorii sitului pentru conservarea 
speciilor respective are valoare buna pentru toate speciile. 
 
ROSCI0366 - Râul Motru 

Aria protejata a fost desemnata  pentru protectia si conservarea unui 1 habita, 1 specie de 
mamifere, 1 specie de amfibieni, 4 specii de pesti, 1 specie de reptile. 
Habitatul intalnit are o prezenta semnificativa, gradul de conservare este redus iar  evaluarea 
globala a valorii sitului pentru conservarea habitatelor are valoare considerabila. Speciile 
intalnite in arie  au o prezenta semnificativa pentru toate speciile,  gradul de conservare bun, 
sunt neizolate, cu arie de raspandire extinsa iar o specie este izolata. Evaluarea globala a valorii 
sitului pentru conservarea speciilor respective are valoare buna pentru toate speciile. 
 
ROSCI0372 - Dăbuleni - Potelu 

Aria protejata a fost desemnata  pentru protectia si conservarea unui 1 habitat si 1 specie de 
mamifere. 
Habitatul intalnit are o prezenta buna, gradul de conservare este bun  iar  evaluarea globala a 
valorii sitului pentru conservarea habitatelor are valoare buna.  Specia de mamifer intalnita in 
arie  are o prezenta semnificativa, gradul de conservare bun, este neizolata, iar evaluarea 
globala a valorii sitului pentru conservarea speciei respective are valoare buna.  
 
ROSCI0376 - Râul Olt între Maruntei si Turnu Magurele 

Aria protejata a fost desemnata  pentru protectia si conservarea a 2 specii de mamifere, 3 
specii de amfibieni, 3 specii de pești si 1 specie de reptile. 
Speciile intalnite in arie au o prezenta semnificativa,  gradul de conservare bun pentru 8 specii 
si redus pentru 1 specie, 2 specii sunt neizolate iar 7 specii sunt neizolate cu arie de raspandire 
extinsa. Evaluarea globala a valorii sitului pentru conservarea speciei respective are valoare 
buna 6 specii, excelenta pentru 2  specii si considerabila pentru 1 specie 
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ROSCI0386 - Râul Vedea 

Aria protejata a fost desemnata  pentru protectia si conservarea a 5  tipuri de habitate,  2 
specii de mamifere, 2 specii de amfibieni, 5 specii de mamifere, 3 specii de nevertebrate,  1 
specie de reptila. 
Habitatele  intalnite au o prezenta buna pentru 2 habitate si excelenta pentru 3 . Gradul de 
conservare este bun pentru toate habitate iar evaluarea globala a valorii sitului pentru 
conservarea habitatelor are valoare buna. Speciile intalnite in arie  au o prezenta semnificativa 
pentru toate speciile,  gradul de conservare bun pentru 6 specii si semnificativ pentru 4 specii,  
1 specie se gaseste izolata, 1 specie neizolata iar 8 specii sunt neizolate, cu arie de raspandire 
extinsa . Evaluarea globala a valorii sitului pentru conservarea speciilor respective are valoare 
buna pentru  specii si considerabila pentru  3  specii.    
 
ROSCI0403 - Vânju Mare 

Aria protejata a fost desemnata  pentru protectia si conservarea a 2  tipuri de habitate. 
Habitatele intalnite au o prezenta buna pentru 1  habitat si semnificativa pentru 1 habitat. 
Gradul de conservare este redus pentru ambele habitate  iar  evaluarea globala a valorii sitului 
pentru conservarea habitatelor are valoare buna.  
 
ROSCI0405 - Dealurile Strehaia - Bâtlanele 

Aria protejata a fost desemnata  pentru protectia si conservarea a 2 tipuri de habitate si o 
specie permanenta de reptile.  
Habitatele  intalnite au o prezenta buna pentru 1 habitat si excelenta pentru celalalt habitat.  
Gradul de conservare este redus pentru amandoua habitatele iar  evaluarea globala a valorii 
sitului pentru conservarea habitatelor are valoare buna. Specia de reptile intalnita este 
semnificativa,  are  gradul de conservare bun, se gaseste neizolata, iar evaluarea globala a 
valorii sitului pentru conservarea speciei respective are valoare buna. 
 
ROSCI0420 – Oprănești 

Aria protejata a fost desemnata  pentru protectia si conservarea a 2 tipuri de habitate si o 
specie permanenta de reptile.  
Habitatele  intalnite au o prezenta excelenta pentru 1 habitat si buna pentru celalalt habitat.  
Gradul de conservare este redus pentru 1 habitat  si bun pentru celalalt habitat. La fel este si  
evaluarea globala a valorii sitului pentru conservarea habitatelor.   
 Specia de reptile intalnita este semnificativa,  are  gradul de conservare bun, se gaseste 
neizolata, iar evaluarea globala a valorii sitului pentru conservarea speciei respective are 
valoare buna. 
 
ROSCI0432 – Prunișor  
Aria protejata a fost desemnata  pentru protectia si conservarea a 3 habitate, 1 specie de 
amfibieni, 1 specie de nevertebratesi 1 specie de reptile. 
Habitatele  intalnite au o prezenta excelenta pentru 1 habitat si buna pentru 2 habitate.  
Gradul de conservare este redus pentru 1 habitat  si bun pentru 2 habitate. Evaluarea globala 
a valorii sitului pentru conservarea habitatelor are valoare buna pentru 2 habitate si 
considerabila pentru 1 habitat. 
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 Speciile intalnite au populatie semnificativa, gradul de conservare bun, se gasesc neizolate,  
cu arie de raspandire extinsa, iar evaluarea globala a valorii sitului pentru conservarea speciilor 
respective au valoare buna.  
 
ROSCI0442 - Vlădaia – Oprișor 

Aria protejata a fost desemnata  pentru protectia si conservarea 1 specie de mamifere, cu 
populatie semnificativa, grad de conservare bun, neizolata, iar evaluarea globala a valorii 
sitului pentru conservarea speciei respective este buna.  
  



 

41 
 

 
IV. Precizarea	 faptului	dacă	PP	propus	nu	are	 legătură	directă	 cu	 sau	nu	este	
necesar	pentru	managementul	conservării	ariei	naturale	protejate	de	interes	
comunitar	
Habitatele de interes comunitar sunt caracterizate de stadiul de conservare pe care îl deţin. 
Acesta reprezintă gradul de conservare al structurilor şi funcţiilor tipului de habitat natural în 
cauză, precum şi posibilităţile de refacere/reconstrucţie. Această caracteristică cuprinde, la 
rândul său, trei subcriterii: gradul de conservare a structurii, gradul de conservare a funcţiilor 
şi posibilitatea de refacere. După evaluarea separată a celor trei subcriterii, rezultatele sunt 
combinate în vederea obţinerii stadiului de conservare deţinut de habitatul analizat.  
La definitivarea locaţiilor precise ale tuturor componentelor din fiecare proiect, se vor realiza 
vizite pe amplasament, se vor identifica habitatele și speciile de interes comunitar și se va 
studia detaliat statutul de conservare a tuturor speciilor şi habitatelor de interes comunitar 
din zona afectată sau învecinată cu proiectele propuse, stabilindu-se ce măsuri de conservare 
sau de minimizare a impactului asupra biodiversității și habitatelor trebuie propuse în 
viitoarele proiecte, în acord cu planurile și regulamentele de management al siturilor protejate 
desemnate. 
Integritatea ariilor naturale protejate din zona cercetată este conferită de buna funcţionare 
dintre toate elementele care compun ecosistemele prezente aici. Dinamica populaţională a 
speciilor, în mod natural, se va menţine între anumite limite. Doar în cazul în care apar factori, 
interni sau externi care să modifice structura calitativă şi cantitativă a populaţiilor, acestea vor 
suferi o creştere sau o micşorare a efectivelor. Din acest motiv, monitorizarea permanentă a 
stării de conservare a ecosistemelor este necesară pentru a asigura integritatea acestor arii 
protejate. 
Trebuie avut în vedere în permanenţă scopul desemnării acestor arii şi anume acela de 
menţinere sau aducere, acolo unde este cazul, la o stare de conservare favorabilă a speciilor 
şi habitatelor de interes comunitar pentru care acestea au fost desemnate. Totodată, trebuie 
ţinut cont de faptul că siturile Natura 2000 sunt componente ale Reţelei Ecologice Europene 
Natura 2000, instrument de conservare a biodiversităţii prin desemnarea unor zone cu valoare 
conservativă mare şi a unei coerenţe între acestea. Legătura dintre aceste arii este, în 
majoritatea cazurilor, stabilită prin suprapunerea celor două tipuri de arii componente, 
creându-se în acest fel o legătură de consolidare a structurii şi funcţiilor. 
Alterarea structurală, într-o proporţie oricât de mică, va aduce după sine o reacţie în lanţ cu 
efecte observabile şi la nivel funcţional. Altfel spus, în oricare dintre siturile intersectate de 
potențialele proiecte ce vor rezulta din Programul POR SV Oltenia 2021-2027, structura 
sistemelor ecologice este esenţială pentru menţinerea stării de conservare a speciilor şi 
habitatelor de interes comunitar, orice modificare structurală la nivel de sit ducând în 
continuare la noi modificări structurale şi funcţionale pe termen lung, unele potenţial 
ireversibile. 
Suprafeţele de teren aflate în afara siturilor Natura 2000 sunt foarte importante, în special 
atunci când vorbim despre menţinerea stării de conservare a speciilor prin 
mobilitatea/deplasarea speciilor ce asigură conectivitatea populaţională, diversitatea 
genetică şi resursele de hrană. Chiar dacă nu există suprafeţe clar delimitate în ceea ce 
priveşte legăturile dintre siturile Natura 2000, trebuie să se ţină cont mai ales de sensul larg al 
termenului biodiversitate şi toate procesele pe care aceasta le implică. 
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Considerăm că, în momentul în care vor fi realizate studiile de evaluare adecvată pentru 
fiecare potențial proiect din cadrul Programului POR SV Oltenia 2021-2027 cu potenţial impact 
asupra Reţelei Natura 2000, analiza impactului să fie extinsă asupra tuturor tipurilor de 
utilizare a terenului afectate de acestea deoarece o estimare numerică cumulată a 
suprafeţelor nu este suficientă, având în vedere că în multe situaţii modificările semnificative 
structurale şi funcţionale ale habitatelor pot genera efecte majore pe termen lung. 
În urma analizei planurilor de management ale siturilor Natura 2000 vizate de potențialele 
proiecte ce pot deriva din acțiunile indicative cuprinse în POR SV Oltenia 2021-2027 (doar 
acolo unde acestea există) s-a putut observa faptul că ele punctează 3 obiective generale ce 
sunt direct legate de conservarea ariilor: 

1. Asigurarea conservării speciilor şi habitatelor pentru care au fost declarate siturile 
Natura 2000, în sensul atingerii/menţinerii stării de conservare favorabilă a acestora; 

2. Asigurarea managementului eficient al siturilor Natura 2000 cu scopul de a 
îmbunătăţi/menţine starea de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor de 
interes conservativ; 

3. Creşterea nivelului de conştientizare/îmbunătăţirea cunoştinţelor, schimbarea 
atitudinii grupurilor interesate care au impact asupra conservării biodiversităţii. 

În tabelul de mai jos sunt redate obiectivele generale privind conservarea siturilor Natura 2000 
identificate ca având plan de management: 
Tabel 3 Obiectivele generale privind conservarea siturilor Natura 2000 

Nr. 

crt. 
Denumire Obiective de conservare 

1 Planul de 
Management 
Integrat al ariilor 
naturale protejate 
ROSCI0045 Coridorul 
Jiului, ROSPA0023 
Confluența Jiu-
Dunăre, ROSPA0010 
Bistreț, locul fosilifer 
Drănic și pădurea 
Zăval 

Ø Continuarea identificării și cartării habitatelor și speciilor de 
interes comunitar; 
Ø Monitorizarea stării de conservare a habitatelor și speciilor; 
Ø Aplicarea măsurilor pentru asigurarea stării de conservare 
favorabilă a habitatelor și speciilor de interes comunitar; 
Ø Îmbunătățirea managementului terenurilor din sit, astfel încât 
acesta să contribuie la menținerea stării de conservare favorabile a 
habitatelor și speciilor de interes comunitar; 
Ø Promovarea unor forme de vizitare și turism în concordanţă cu 
obiectivele de conservare ale sitului Natura 2000; 
Ø Promovarea utilizării durabile a pajiştilor și terenurilor umede; 
promovarea utilizării durabile a terenurilor forestiere. 

2 Planul de 
Management  și a 
regulamentului 
sitului Natura 2000 
ROSPA0011 Blahnița 
ROSPA0011 Blahnița 
se suprapune cu 
ROSCI0173 Pădurea 
Stârmina (97,19%), 
ROSCI0306 Jiana 
(parțial), ROSPA0046 
Gruia- Gârla Mare 

Ø Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare a speciilor de 
păsări menționate în Anexa 1 a Directivei Păsări dependente de 
habitate acvatice, asociate cu habitate de stufăriș, cu habitate miste 
terestre, asociate cu habitate terestre de pădure; 
Ø Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare a speciilor de 
păsări migratoare cu apariția regulată în sit nemenționate în Anexa 1 
la Directiva Păsări; 
Ø Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare a speciilor de 
păsări neincluse în Anexa 1 la Directiva Păsări dependente de 
stufărișuri; specii asociate cu habitate acvatice deschise; specii 
asociate cu habitate terestre deschise (terenuri agricole), specii 
asociate cu habitate de păduri, specii asociate cu habitate ripariene; 
specii asociate în perioada de cuibărit cu habitate urbane. 
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Nr. 

crt. 
Denumire Obiective de conservare 

3 Planul de 
Management al 
sitului Natura 2000 
ROSPA0013 Calafat – 
Ciuperceni-Dunăre, 
ROSCI0039 
Ciuperceni-Desa, și al 
ariilor naturale 
protejate 2.392, 
Ciupercenju-Desa, 
2.398. Balta Lată, 
2.397 Balta Neagră 

Ø Asigurarea diversității biologice prin conservarea habitatelor 
naturale, a florei și faunei sălbatice de interes comunitar și național; 
Ø Menținerea sau restabilirea în stare de conservare favorabilă a 
habitatelor naturale și a speciilor din flora și fauna sălbatică; 
Ø Protecția bunurilor patrimoniului natural care necesită un regim 
special de ocrotire pentru conservarea și utilizarea durabilă a 
acestora; 
Ø Inițierea de acțiuni pentru ocrotirea și conservarea speciilor de 
animale și plante sălbatice vulnerabile; 
Ø Amenajarea și valorificarea adecvată și prudentă a teritoriului, cât 
și gestionarea eficientă a capitalului natural; 
Ø Punerea în concordanță a activităților turistice cu capacitatea de 
suport ecologic și cu particularitățile ecosistemelor existente, prin 
promovarea formelor de ecoturism; 
Ø Punerea în practică a metodelor manageriale care să genereze o 
armonie între biodiversitate, vizitatori și localnici. 

4 Setul minim de 
măsuri speciale de 
protecție și 
conservare a 
diversității biologice, 
precum și 
conservarea 
habitatelor naturale, 
a florei și faunei 
sălbatice, de 
siguranță a 
populației și 
investițiilor din aria 
de protecție specială 
avifaunistică 
ROSPA0024 
Confluența Olt-
Dunăre 

Ø Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare pentru specii 
de păsări dependente de habitate acvatice deschise; 
Ø Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare pentru specii 
din Anexa 1 dependente de habitate cu apă mică (litorale); 
Ø Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare pentru specii 
de păsări dependente de stufărișuri din  Anexa 1; 
Ø Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare pentru specii 
asociate cu habitate terestre din Anexa 1, specii asociate cu habitate 
terestre de pădure, specii asociate cu habitate mixte terestre; 
Ø Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare pentru specii 
de păsări dependente de habitate acvative deschise, specii 
dependente de habitate cu apă mică (litorale), specii de păsări 
dependente de stufărișuri, specii asociate cu habitate terestre, specii 
asociate cu habitate terestre de pădure, specii asociate cu habitate 
terestre mixte care nu sunt incluse în Anexa 1. 

5 Planul de 
Management și 
regulamentul 
Parcului Național 
Cozia și al siturilor 
Natura 2000 din zona 
acestuia ROSCI0046 
Cozia și ROSPA0025 
Cozia- Buila 
Vânturarița 

Ø Menținerea stării de conservare pentru habitatele menționate în 
ROSCI0046 Cozia; 
Ø Menținerea stării de conservare pentru speciile Castor fiber, Lynx 
lynx, Canis lupus, Ursus arctos,  Bombina variegata,Morinus funereus, 
Campanula serrata, Iris aphylla hungarica; 
Ø Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare pentru Lutra 
lutra, Barbastella barbastellas, Miniopterus schreibersii, Myotis 
myotis, Rhinolophus ferromequinum, Barbus meridionalis, Cottus 
gobio, Misogurnus fossilis, Sabanejewia balcania, Carabus variolosus, 
Cerambyx cerdo, Isophya harzi, Lucanus cervus, Pholidoptera 
transylvanica, Odontopodismu rubripes, Rosalia alpine, Ligularia 
sibirica, specii de păsări menționate în ROSPA0025. 
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Nr. 

crt. 
Denumire Obiective de conservare 

6 Planul de 
Management al 
Parcului Natural 
Porțile de Fier și al 
siturilor Natura 2000 
ROSCI0206 Porțile de 
Fier, ROSPA0026 
Cursul Dunării Baziș-
Porțile de Fier și 
ROSPA0080 Munții 
Almăjului-Locvei 

Ø Îmbunătățirea nivelului de cunoaștere a speciilor și habitatelor de 
interes comunitar prin realizarea studiilor de inventariere, cartare și 
evaluare a stării de conservare a acestora; 
Ø Monitorizarea elementelor de biodiversitate de interes 
conservativ cartografiate din arealul sitului; 
Ø Conservarea zonelor de protecţie integrală ale parcului natural; 
Ø Menținerea/restabilirea într-o stare de conservare favorabilă 
speciile și habitatele de interes conservativ prin implementarea de 
măsuri de management specifice; 
Ø Reglementarea activităților/planurilor/proiectelor susceptibile a 
avea un impact negativ asupra ariei naturale protejate și/sau a 
elementelor naturale protejate de interes conservativ; 
Ø Păstrarea folosințelor tradiționale a terenurilor și utilizarea 
durabilă a resurselor naturale; 
Ø Păstrarea și promovarea tradițiilor și activităților tradiționale 
locale; 
Ø Dezvoltarea turismului durabil; 
Ø Dezvoltarea/întreținerea/refacerea infrastructurii de vizitare a 
ariei naturale protejate; 
Ø Diversificarea serviciilor turistice oferite; 
Ø Managementul vizitatorilor și evaluarea impactului turismului 
asupra ariei naturale protejate; 
Ø Creșterea nivelului de conștientizare al publicului larg cu privire la 
necesitatea conservării valorilor ariei naturale protejate; 
Ø Educarea diverselor categorii de public în sensul cunoașterii 
valorilor ariei naturale protejate și adoptării unei conduite adecvate 
în raport cu mediul înconjurător;  
Ø Luarea deciziilor de management pe baza consultării 
comunităților locale și a altor categorii de factori interesați; 
Ø Implicarea comunităților locale și a altor categorii de factori 
interesați în managementul ariei naturale protejate; 
Ø Monitorizarea gradului de implementare a planului de 
management și evaluarea eficienței măsurilor implementate; 
Ø Asigurarea managementului adaptativ al ariei naturale protejate; 
Ø Creșterea nivelului de acceptanță a ariei naturale protejate și al 
măsurilor de management aplicate; 
Ø Creșterea ariei de promovare a ariei naturale protejate. 

7 Plan de management 
integrat al Parcului 
Național Domogled-
Valea Cernei și al 
siturilor Natura 2000 
ROSCI0069 și 
ROSPA0035 

Ø Identificarea și cartarea habitatelor și speciilor de interes 
comunitar – ținte de atins: Efectuarea identificării și inventarierii pe 
teren a habitatelor și speciilor în scopul reprezentării spațiale a 
acestora prin tehnici de cartare; 
Ø Monitorizarea stării de conservare a habitatelor și speciilor de 
interes comunitar– ținte de atins: Efectuarea monitorizăriihabitatelor 
și speciilor de intgeres comunitar în scopul menținerii stării de 
conservare favorabile; 
Ø Pază, implementare reglementări și măsuri specifice de protecție– 
ținte de atins: Menținerea echilibrului ecologic cel puțin la nivelul 
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Nr. 

crt. 
Denumire Obiective de conservare 

actual, implementarea acțiunilor de lucru în scopul îmbunătățirii 
gradului de conservare al habitatelor și speciilor periclitate; 
Ø Reintroducere de specii dispărute – ținte de atins: Îmbunătățirea 
măsurilor de conservare cu managementul habitatelor și speciilor 
dispărute; 
Ø Reconstrucție ecologică -– ținte de atins: Refacerea ecosistemelor 
afectate de incendii sau activități antropice și aducerea lor la o stare 
de conservare favorabilă; 
Ø Infrastructura de vizitare -– ținte de atins: Asigurarea unei 
infrastructuri adecvată pentru dezvoltarea diferitelor tipuri de 
turism,menținerea unei infrastructuri modernizate și a condițiilor de 
siguranță pentru realizarea activităților în parc; 
Ø Servicii, facilități de vizitare și promovarea turismului-– ținte de 
atins: Sprijinirea comunităţilor pentru diversificarea gamei de servicii 
turistice, divergența fluxurilor turistice în funcție de starea de 
echilibru ecologic a parcului, în strânsă legătură cu promovarea și 
dezvoltarea turistică a comunităților locale; 
Ø Managementul vizitatorilor ținte de atins: Managementul 
fluxurilor turistice și dirijarea activităților turistice înspre zone mai 
puțin afectate de turism, monitorizarea și reglementarea acțiunilor 
vizitatorilor pe teritoriul parcului; 
Ø Tradiții și comunități - ținte de atins: Asigurarea unui cadru de 
organizare a diferitelor evenimente cu specific local, susținerea și 
promovarea elementelor de identitate ale comunităților locale; 
Ø Conștientizare și comunicare - ținte de atins: Informarea 
comunităților locale și a factorilor interesați asupra activităților 
administrației și a posibilităților de dezvoltare în concordanță cu 
valențele dezvoltării durabile; 
Ø Educație ecologică - ținte de atins: Stimularea activităților și 
atitudinii de respect față de natură prin intermediul educării elevilor 
și comunităților. 

 Plan de Management 
al Sitului Natura 2000 
ROSCI0085 
Frumoasa și 
ROSPA0043 
Frumoasa 

Ø Continuarea activităților de identificare și cartare a speciilor și 
habitatelor de interes conservativ; 
Ø Monitorizarea stării de conservare a habitatelor și speciilor de 
interes conservativ; 
Ø Aplicarea măsurilor pentru asigurarea stării de conservare 
favorabilă a habitatelor și speciilor de interes comunitar/național. 

8 Setul minim de 
măsuri speciale de 
protecție și 
conservare a 
diversității biologice, 
precum și 
conservarea 
habitatelor naturale, 
a florei și faunei 
sălbatice, de 
siguranță a 

Ø Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare pentru specii 
de păsări depenedente de habitate acvatice deschise, specii 
dependente de habitate de apă mică (litorale), specii de păsări 
dependente de stufărișuri, specii asociate cu habitate terestre, specii 
asociate cu habitate mixte terestre, specii asociate cu habitate 
terestre -agricole, pășuni, pajiști din Anexa 1 a Directivei Păsări; 
Ø Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare pentru specii 
de păsări depenedente de habitate acvatice deschise, specii 
dependente de habitate de apă mică (litorale), specii de păsări 
dependente de stufărișuri, specii asociate cu habitate terestre, specii 
asociate cu habitate mixte terestre, specii asociate cu habitate 
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Nr. 

crt. 
Denumire Obiective de conservare 

populației și 
investițiilor din aria 
de protecție specială 
avifaunistică 
ROSPA0046 Gruia – 
Gârla Mare 

terestre-agricole, pășuni, pajiști, specii asociate cu habitate terestre 
de pădure, specii asociate cu habitate urbane care nu sunt 
menționate în Anexa 1 a Directivei Păsări. 

9 Planul de 
management și a 
Regulamentului 
sitului Natura 2000 
ROSPA0074 
Maglavit. 

Ø Menținerea stării de conservare pentru specii de păsări din Anexa 
1 a Directivei Păsări, așa cum sunt specificate în Anexa 1 la prezentul 
studiu; 
Ø Îmbunătățirea stării de conservare din  Anexa 1 a Directivei Păsări 
pentru speciile: Buteo rufinus, Chliodonias hybridus, Chlidonias niger, 
Ciconia nigra, Circus cyneus, Emberiza hortulana, Falco vespertinus, 
Lanius minor, Larus minutus, Phalacrocorax pygmeus, Pluvialis 
apricaria, Asio flammeus, Tyto alba; 
Ø Menținerea și/sau îmbunătățirea stării de conservare pentru 
specii de păsări dependente de habitate acvatice deschise, specii 
asociate cu habitate mixte terestre, specii asociate cu habitate 
terestre de pădure, specii asociate cu habitate urbane,  care nu sunt 
inlcluse în Anexa 1. 

10 Setul minim de 
măsuri speciale de 
protecție și 
conservare a 
diversității biologice, 
precum și 
conservarea 
habitatelor naturale, 
a florei și faunei 
sălbatice, de 
siguranță a 
populației și 
investițiilor din 
ROSPA0084 Munții 
Retezat 

Ø Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare a speciilor 
asociate cu habitate terestre agricole (deschise), specii asociate cu 
habitate mixte terestre deschise și păduri, specii asociate cu habitate 
terestre păduri, specii asociate cu habitate litorale, păsări de țărm 
menționate în Anexa 1 a Directivei Păsări. 

11 Planul de 
management al 
sitului Natura 2000 
ROSPA0106 Valea 
Oltului Inferior 

Ø Menținerea stării de conservare a speciilor de păsări menționate 
în Anexa 1 a Directivei Păsări: Burhinus oedicnemus, Ciconia ciconia, 
Circus cyaneus, Egretta alba, Ixobrychus minutus, Larus minutus; 
Ø Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare a speciilor de 
păsări menționate în Anexa 1 a Directivei Păsări: Botaurus stellaris, 
Coracius garrulus, Cygnus cygnus, Mergus albellus, Lanius minor, 
Philomachus pugnax, Recurvirostra avosetta; 
Ø Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare a speciilor de 
păsări dependente de habitate acvatice deschise menționate în 
Anexa 1 a Directivei Păsări; 
Ø Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare a speciilor de 
păsări migratoare neincluse în Anexa 1 la Directiva Păsări dependente 
de habitate acvatice deschise; 
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Nr. 

crt. 
Denumire Obiective de conservare 

Ø Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare a speciilor de 
păsări neincluse în Anexa 1 la Directiva Păsări dependente de 
stufărișuri; 
Ø Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare a speciilor de 
păsări migratoare neincluse în Anexa 1 la Directiva Păsări asociate cu 
habitate terestre. 

12 Planul de 
management și 
Regulamentul sitului 
Natura 2000 
ROSPA0135 
Nisipurile de la 
Dăbuleni și al ariei 
protejate de interes 
național 2.667 Casa 
Pădurii din Pădurea 
Potelu 

Ø Menținerea stării de conservare pentru speciile de păsări 
menționate în Anexa 1 din Directiva Păsări: Egretta garzetta, 
Nycticorax nycticorax, Ciconia ciconia, Falco vespertinus, Sylvia 
nisoria, Anthus campestris, Caprimulgus europaeus, Coracias 
garrulus, Lanius minor, Emberiza hortulana, Lanius collurio, Burhinus 
oedicnemus, Casmerodius albus, Circus aeruginosus, Chlidonias 
hybridus, Ciconia nigra, Lullula arborea, Upupa epops; 
Ø Îmbunătățirea stării de conservare pentru speciiile de păsări 
menționate în Anexa 1 din Directiva Păsări: Aythya nyroca, Ardeola 
ralloides, Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus; 
Ø Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare pentru speciile 
de păsări menționate în Anexa 1 la Directiva Păsări: Corvus frugilegus, 
Hippolais palidda, Platalea leucorodia. 

13 Planul de 
management și 
Regulamentul sitului 
Natura 2000 
ROSPA0137 Pădurea 
Radomir 

Ø Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare pentru speciile 
prevăzute la art. 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în 
Anexa II la Directiva 92/43/CEE: Anthus campestris, Emberiza 
hortulana; 
Ø Îmbunătățirea stării de conservare pentru speciile prevăzute la 
art. 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în Anexa II la 
Directiva 92/43/CEE: Caprimulgus europaeus, Cyrcus pygargus, 
Dendrocopus medius, Ficedula albicollis,  
Ø Menținerea stării de conservare pentru speciile prevăzute la art. 
4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în Anexa II la Directiva 
92/43/CEE: Ciconia ciconia, Circus eyaneus, Coracias garrulus, Lanius 
minor, Egretta garzetta, Aythya nyroca, Sterna hirundo, Chlidonias 
hybridus, Falco vespertinus, Lanius collurio; 
Ø Pentru următoarea specie de păsări asociate cu habitate ripariene 
care nu sunt incluse în Anexa 1 nu se cunoaște starea de conservare, 
care va fi stabilit printr-o serie de parametri și valori țintă: mărimea 
populației – trebuie definită; tendințele populației – tendința 
populației pe termenlung stabilită sau în creștere; tipar de distribuție 
– fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a 
intensității utilizării habitatelor pentru fiecare specie altele decât ceșe 
rezultate din variații naturale; suprafața habitatelor acvatice 
decshise- trebuie definită în termen de 3 ani; suprafața habitattului 
de hrănire- trebuie definită în termen de 3 ani; suprafața habitatului 
de cuibărit - trebuie definită în termen de 3 ani; habitatele/strcuturi 
cruciale pentru cuibărit sau reproducere - trebuie definită în termen 
de 3 ani; suprafață și număr de habitate de înnoptare - trebuie 
definită în termen de 3 ani; lungime mal cu vegetație de tufăriș, stuf - 
trebuie definită în termen de 3 ani; calitatea apei pe baza indicatorilor 
firzoco-chimici - trebuie definită în termen de 3 ani; calitatea apei pe 
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Nr. 

crt. 
Denumire Obiective de conservare 

baza indicatorilor ecologic – cel puțin clasa de calitate 2 pentru toți 
indicatorii: Riparia riparia; 
Ø Pentru următoarea specie de păsări asociate cu habitate de 
stufăriș care sunt incluse în Anexa 1 nu se cunoaște starea de 
conservare, care va fi stabilit printr-o serie de parametri și valori țintă: 
mărimea populației – nr. de perechi care cuibăresc cel puțin 8 și nr. 
de indivizi în pasaj- cel piuțin 25; tendințele populației – tendința 
populației pe termenlung stabilită sau în creștere; tipar de distribuție 
– fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a 
intensității utilizării habitatelor pentru fiecare specie altele decât ceșe 
rezultate din variații naturale; suprafața stufărișului- cel puțin 14 ha; 
suprafața de vegetație lemnoasă de-a lungul malurilor-  trebuie 
definită în termen de 3 ani; calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-
chimici – clasa de calitate a apei; calitatea apei pe baza indicatorilor 
ecologic – clasa de calitate a apei: Motacilla flava; 
Ø Menținerea stării de conservare pentru speciile de păsări asociate 
cu habitate terestre agricole (deschise) din Anexa 1 a Directivei Păsări; 
Ø Menținerea stării de conservare pentru speciile de păsări asociate 
cu habitate terestre de păduri, specii de păsări asociate cu habitate 
mixte (terestre deschise și păduri), specii de păsări asociate cu 
habitate urbane care nu sunt incluse în Anexa 1 a Directivei Păsări. 

14 Setul minim de 
măsuri speciale de 
protecție și 
conservare a 
diversității biologice, 
precum și 
conservarea 
habitatelor naturale, 
a florei și faunei 
sălbatice, de 
siguranță a 
populației și 
investițiilor din 
ROSPA0154 Galicea 
Mare- Băilești 

Ø Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare pentru speciile 
de păsări enumerate în Anexa 1 la Directiva Consiliului 2009/147/EC. 

15 Setul minim de 
măsuri speciale de 
protecție și 
conservare a 
diversității biologice, 
precum și 
conservarea 
habitatelor naturale, 
a florei și faunei 
sălbatice, de 
siguranță a 
populației și 

Ø Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare pentru speciile 
de păsări enumerate în Anexa 1 la Directiva Consiliului 2009/147/EC; 
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Nr. 

crt. 
Denumire Obiective de conservare 

investițiilor din 
ROSPA0155 Goicea – 
Măceșu de Sus 

16 Plan de management 
al sitului Natura 2000 
ROSCI0011 Pădurea 
Braniștea Catârilor 

Ø Stabilirea și implementarea de măsuri de management cu rol de 
protecție a speciilor și habitatelor naturale, în special a celor 
periclitate; 
Ø Monitorizarea stării de conservare a speciilor și habitatelor; 
Ø Promovarea utilizării sustenabile a resurselor generate de 
ecosistemele naturale; 
Ø Creșterea gradului de conștientizare a comunităților locale, a 
vizitatorilor, a factorilor de decizie asupra importanței conservării 
ecosistemelor naturale; 
Ø Promovarea parteneriatelor între custode, comunitatea locală, 
factorii de decizie și instituțiile relevante; 
Ø Susținerea practicilor prietenoase cu mediul aferente diverselor 
sectoare economice - de exemplu: agricultura, construcții; 
Ø Valorificarea potențialului turistic al ariei protejate și 
managementul vizitatorilor; 
Ø Creșterea capacității instituționale a custodelui pentru 
gestionarea ariei naturale protejate. 

17 Setul minim de 
măsuri speciale de 
protecție și 
conservare a 
diversității biologice, 
precum și 
conservarea 
habitatelor naturale, 
a florei și faunei 
sălbatice, de 
siguranță a 
populației și 
investițiilor din 
ROSCI0044 Corabia 
Turnu Măgurele 

Ø Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare pentru 
următoarele habitate menționate în sit: 3140, 6440, 91E0*, 91F0, 
92A0; 
Ø Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare pentru 
următoarele specii de mamifere menționate în sit: Lutra lutra, 
Spermophillus citellus; 
Ø Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare pentru 
următoarele specii de amfibieni și reptile menționate în sit: Bombina 
bombina, Triturus dobrogicus; 
Ø Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare pentru 
următoarele specii de pești menționate în sit: Alosa immaculata, 
Aspius aspius,Cobitis taenia Complex, Gymnocephalus baloni, 
Gymnocephalus schraetzer, Misgurnus fossilis, Pelecus cultratus, 
Rhodeus sericeus amarus, Romanogobio kessleri, Romanogobio 
vladykovi, Zingel streber, Zingel zingel. 

18 Setul minim de 
măsuri speciale de 
protecție și 
conservare a 
diversității biologice, 
precum și 
conservarea 
habitatelor naturale, 
a florei și faunei 
sălbatice, de 
siguranță a 
populației și 
investițiilor din 

Ø Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare pentru 
următoarele habitate menționate în sit: 3220, 3230, 3240, 4060, 
40A0*, 6190, 6410, 6430, 6510, 7220*, 8220, 9110, 9130, 9150, 9170, 
9180*, 91E0*, 91L0, 91V0, 91Y0, 9410 ; 
Ø Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare pentru 
următoarele specii de mamifere menționate în sit: Barbastella  
barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis myotis, Myotis blythii, 
Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Canis lupus*, 
Ursus arctos*, Lynx lynx, Lutra lutra; 
Ø Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare pentru 
următoarele specii de amfibieni și reptile menționate în sit: Bombina 
variegata, Triturus cristatus; 
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Nr. 

crt. 
Denumire Obiective de conservare 

ROSCI0063 Defileul 
Jiului 

Ø Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare pentru 
următoarele specii de pești menționate în sit: Barbus balcanicus, 
Cottus gobio, Romanogobio uranoscopus, Sabajewia balcanic; 
Ø Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare pentru 
următoarele specii de nevertebrate menționate în sit: 
Autropotamobius torrentium, Cerambyx cerdo, Cucujus cinnaberinus, 
Lucanus cervus, Morimus asper funereus, Osmoderma eremita 
Complex, Rosalia alpina*; 
Ø Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare pentru 
următoarele specii de plante menționate în sit: Campanula serrata*,  
Tozzia carpathica. 

19 Setul minim de 
măsuri de conservare 
- Planul de 
management și 
regulamentul sitului 
Natura 2000 
ROSCI0128 Nordul 
Gorjului de Est 

Ø Menținerea stării de conservare pentru următoarele habitate 
menționate în sit: 3220, 3230, 3240, 4060, 4070*, 6170, 6210*, 6430, 
6520, 7220*, 8120, 8210, 9110, 9130, 9150, 9170, 9180*, 91E0*, 
91L0, 91M0, 91V0, 91Y0, 9260, 9410, 91Q0; 
Ø Menținerea stării de conservare pentru următoarele specii de 
mamifere menționate în sit: Canis lupus*, Lynx lynx, Ursus arctos*, 
Myotis myotis, Myotis blythii, Myotis emarginatus, Rhinolophus 
ferrumequinum, Miniopterus schreibersii, Myotis bechsteini, 
Rhinolophus hipposideros, Lutra lutra; 
Ø Menținerea stării de conservare pentru următoarele specii de 
amfibieni și reptile menționate enumerate în Anexa II a Directivei 
Consiliului 92/43/CEE prezente în sit: Bombina variegata, Triturus 
cristatus; 
Ø Îmbunătățirea stării de conservare pentru următoarele specii de 
pești enumerate în Anexa II prezente în sit: Barbus meridionalis; 
Ø Pentru speciile de pești enumerate în Anexa II prezente în sit: 
Gobio uranoscopus, Eudontomyzon mariae stare de conservare este 
necunoscută; 
Ø Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare pentru 
următoarele specii de nevertebrate enumerate în Anexa II a Directivei 
Consiliului 92/43/CEE prezente în sit: Callimorpha quadripunctaria, 
Luncanus cervus; 
Ø Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare pentru 
următoarele specii de plante enumerate în Anexa II a Directivei 
Consiliului 92/43/CEE prezente în sit: Campanula serrata*, Iris aphylla 
ssp. Hungarica. 

20 Setul minim de 
măsuri de conservare 
- Planul de 
management și 
regulamentul sitului 
Natura 2000 
ROSCI0198 Nordul 
Gorjului de Vest 

Ø Menținerea stării de conservare pentru următoarele habitate 
menționate în sit: 3220, 3230, 3240, 4060, 4070*, 6170, 6210*, 6430, 
6520, 7220*, 8120, 8210, 9110, 9130, 9150, 9170, 9180*, 91E0*, 
91L0, 91M0, 91V0, 91Y0, 9260, 9410; 
Ø Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare pentru 
următoarele specii de mamifere enumerate în Anexa II a Directivei 
Consiliului 92/43/CEE prezente în sit: Canis lupus*, Lynx lynx, Ursus 
arctos*, Lutra lutra, Miniopterus schreibersii, Myotis blythii, 
Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus 
hipposideros, Myothis capaccinii, Myotis emarginatus,  Myotis 
myotis; 
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Nr. 

crt. 
Denumire Obiective de conservare 

Ø Menținerea stării de conservare pentru următoarele specii de 
amfibieni și reptile menționate enumerate în Anexa II a Directivei 
Consiliului 92/43/CEE prezente în sit: Bombina variegata, Bombina 
bombina, Emys orbicularis; 
Ø Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare pentru 
următoarele specii de pești enumerate în Anexa II prezente în sit: 
Barbus balcanicus, Romanogobio uranoscopus, Cottus gobio all 
others; 
Ø Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare pentru 
următoarele specii de nevertebrate enumerate în Anexa II a Directivei 
Consiliului 92/43/CEE prezente în sit: Colias myrmidone, Leptidea 
morsei, Callimorpha quadripunctaria, Cerambyx cerdo,  Luncanus 
cervus, Lycaena dispar, Ophiogomphus cecilia, Osmoderma eremita, 
Rosalia alpina*; 
Ø Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare pentru 
următoarele specii de plante enumerate în Anexa II a Directivei 
Consiliului 92/43/CEE prezente în sit: Asplenium adulterinum; 
Campanula serrata*, Tozzia carpathica. 

21 Setul minim de 
măsuri de conservare 
- Planul de 
management și 
regulamentul sitului 
Natura 2000 
ROSCI0140 Pădurea 
Călugărească 

Ø Menținerea stării de conservare pentru următoarele habitate 
menționate în sit:91AA*, 91I0*; 
Ø Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare pentru 
următoarele specii prevăzute la art. 4 din directiva 2009/147/CE, 
specii enumerate în Anexa II la Directiva 92/43/CEE: Echium russicum, 
Cerambyx cerdo, Morimus funereus, Lacanus cervus, Bombina 
bombina, Rhinolophus hipposideros, Myotis myotis. 

22 Setul minim de 
măsuri de conservare 
- Planul de 
management și 
regulamentul sitului 
Natura 2000 
ROSCI0166 Pădurea 
Reșca Hotărani 

Ø Menținerea stării de conservare pentru următoarele habitate 
menționate în sit: 91F0, 91Y0, 92A0; 
Ø Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare pentru 
următoarele specii prevăzute la art. 4 din directiva 2009/147/CE, 
specii enumerate în Anexa II la Directiva 92/43/CEE: Bombina 
bombina, Triturus cristatus, Cerambyx cerdo, Lucanus cervus, 
Morimus asper funereus. 

23 Setul minim de 
măsuri de conservare 
- Planul de 
management și 
regulamentul sitului 
Natura 2000 
ROSCI0168 Pădurea 
Șarului 

Ø Menținerea stării de conservare pentru următoarele habitate 
menționate în sit: 91M0; 
Ø Menținerea stării de conservare pentru specii de nevertebrate: 
Cerambyx cerdo, Morimus funereus, Lucanus cervus, Euphydryas 
maturna; 
Ø Menținerea stării de conservare pentru specii de amfibieni: 
Triturus cristatus; 
Ø Menținerea stării de conservare pentru specii de mamifere: Lutra 
lutra. 

24 Planul de 
management al 
siturilor Natura 2000 
ROSPA0011 Blahnița, 

Ø Asigurarea conservării habitatului, în sensul menținerii stării de 
conservare favorabilă a habitatelor; 
Ø Asigurarea conservării speciilor, în sensul menținerii stării de 
conservare favorabilă a speciilor pentru care a fost desemnat situl; 
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Nr. 

crt. 
Denumire Obiective de conservare 

ROSCI0173 Pădurea 
Stârmina, ROSCI0306 
Jiana și ROSPA0046 
Gruia-Gârla Mare, 
doar trupul care se 
suprapune parțial cu 
ROSCI0306 Jiana 

Ø Realizarea/actualizarea inventarelor - evaluarea detaliată - pentru 
habitatele de interes conservativ; 
Ø Realizarea/actualizarea inventarelor - evaluarea detaliată - pentru 
elementele abiotice de interes pentru conservarea biodiversității în 
aria naturală protejată; 
Ø Realizarea monitorizării stării de conservare a habitatelor de 
interes conservativ; 
Ø Realizarea /actualizarea inventarelor - evaluarea detaliată - 
pentru speciile de interes conservativ; 
Ø Asigurarea managementului eficient al ariei naturale protejate cu 
scopul menținerii stării de conservare favorabilă a speciilor și 
habitatelor de interes conservativ; 
Ø Asigurarea resurselor financiare necesare unei administrări 
optime; 
Ø Limitarea activităților ilegale și dăunătoare valorilor naturale 
specifice sitului: braconaj piscicol și cinegetic, exploatări neautorizate 
de material lemnos, poluare, managementul neadecvat al deșeurilor, 
incendieri și construcții ilegale; 
Ø Promovarea valorilor naturale din cadrul ariilor naturale protejate 
prin intermediul materialelor informative, site-lui web și altor 
mijloace de comunicare; 
Ø Crearea/amenajarea spațiilor de distribuire a informațiilor privind 
ariile naturale protejate; 
Ø Desfășurarea de activități educaționale și conștientizare privind 
biodiversitatea din cadrul sitului; 
Ø Promovarea utilizării durabile a resurselor forestiere, a pescăriilor, 
a pajiștilor și a terenurilor agricole; 
Ø Promovarea exploatării durabile a resurselor minerale de pe 
teritoriul ariei naturale protejate: balastiere, cariere și altele 
asemenea, cu includerea prevederilor planului de management; 
Ø Promovarea dezvoltării durabile a localităților aflate pe teritoriul 
sau în vecinătatea ariei naturale protejate; 
Ø Promovarea și sprijinirea activităților tradiționale din sit, 
etichetate cu sigla ariei naturale protejate; 
Ø Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor necesare unui turism 
durabil în cadrul sitului. 
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crt. 
Denumire Obiective de conservare 

25 Planul de 
management al 
siturilor Natura 2000 
ROSCI0174 Pădurea 
Studinița 

Ø Stabilirea sși implementarea de măsuri de management cu rol de 
protecție a speciilor și habitatelor naturale, în special a celor 
periclitate;  
Ø Monitorizarea stării de conservare a speciilor și habitatelor;  
Ø Promovarea utilizării sustenabile a resurselor generate de 
ecosistemele naturale;  
Ø Creşterea gradului de conştientizare a comunităților locale, a 
vizitatorilor, a factorilor de decizie asupra importanței conservării 
ecosistemelor naturale;  
Ø Promovarea parteneriatelor între custode, comunitatea locală, 
factorii de decizie și instituțiile relevante;  
Ø Sustinerea practicilor prietenoase cu mediul aferente diverselor 
sectoare economice - de exemplu: agricultura, construcții;  
Ø Valorificarea potențialului turistic al ariei protejate și 
managementul vizitatorilor;  
Ø Creşterea capacităţii instituţionale a custodelui pentru 
gestionarea ariei naturale protejate. 

26 Planul de 
management al 
siturilor Natura 2000 
ROSCI0177 Pădurea 
Topana 

Ø Stabilirea şi implementarea de măsuri de management cu rol de 
protecţie a speciilor şi habitatelor naturale, ȋn special a celor 
periclitate;  
Ø Monitorizarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor;  
Ø Promovarea utilizării sustenabile a resurselor generate de 
ecosistemele naturale;  
Ø Creşterea gradului de conştientizare a comunităţilor locale, a 
vizitatorilor, a factorilor de decizie asupra importanţei conservării 
ecosistemelor naturale;  
Ø Promovarea parteneriatelor ȋntre custode, comunitatea locală, 
factorii de decizie şi instituţiile relevante;  
Ø Susţinerea practicilor prietenoase cu mediul aferente diverselor 
sectoare economice, ex: agricultura, construcţii etc.;  
Ø Valorificarea potenţialului turistic al ariei protejate şi 
managementul vizitatorilor; 
Ø Creşterea capacităţii instituţionale a custodelui pentru 
gestionarea ariei naturale protejate.  

27 Planul de 
management al 
siturilor Natura 2000 
ROSCI0183 Pădurea 
Vlădila 

Ø Stabilirea şi implementarea de măsuri de management cu rol de 
protecţie a speciilor şi habitatelor naturale, ȋn special a celor 
periclitate;  
Ø Monitorizarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor;  
Ø Promovarea utilizării sustenabile a resurselor generate de 
ecosistemele naturale;  
Ø Creşterea gradului de conştientizare a comunităţilor locale, a 
vizitatorilor, a factorilor de decizie asupra importanţei conservării 
ecosistemelor naturale;  
Ø Promovarea parteneriatelor ȋntre custode, comunitatea locală, 
factorii de decizie şi instituţiile relevante;  
Ø Susţinerea practicilor prietenoase cu mediul aferente diverselor 
sectoare economice, ex: agricultura, construcţii etc.;  
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crt. 
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Ø Valorificarea potenţialului turistic al ariei protejate şi 
managementul vizitatorilor; 
Creşterea capacităţii instituţionale a custodelui pentru gestionarea 
ariei naturale protejate. 

28 Setul minim de 
măsuri de conservare 
- Planul de 
management și 
regulamentul sitului 
Natura 2000 
ROSCI0188 Parâng 

Ø Menținerea stării de conservare pentru habitatele prezente în 
sit: 3220, 3230, 4060, 4070*, 4080, 6150, 6170, 6230*, 6430, 6520, 
7240*, 8110, 8220, 91D0*, 91E0*, 91I0, 9180*, 91V0, 9410, 9420; 
Ø Menținerea stării de conservare pentru specii de amfibieni și 
reptile enumerate în Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE: 
Bombina variegata; 
Ø Menținerea stării de conservare pentru specii de nevertebrate 
enumerate în Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE: 
Pholidoptera transsylvanica, Pseudogaurotina excellens; 
Ø Menținerea stării de conservare pentru specii de mamifere 
enumerate în Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE: Canis lupus, 
Lynx lynx, Ursus arctos; 
Ø Menținerea stării de conservare pentru specii de pești 
enumerate în Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE: Cottus gobio 
all others. 

29 Setul minim de 
măsuri de conservare 
- Planul de 
management și 
regulamentul sitului 
Natura 2000 
ROSCI0198 Platoul 
Mehedinți 

Ø Menținerea stării de conservare pentru habitatele prezente în 
sit: 6430, 6520, 8310, 40A0*, 9150, 9180*, 91K0, 91L0, 6210*, 91I0; 
Ø Menținerea stării de conservare pentru specii prevăzute la art. 4 
din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în Anexa II la Directiva 
92/43/CEE: Rhinolophus hipposideros, Myotis capaccinnii, Myotis 
bechsteinii, Miniopterus schreibersi, Myotis myotis, Rhinolophus 
ferrumequinum, Rhinolophus blasii, Rhinolophus Euryale, Canis lupus, 
Ursus arctos, Barbastella barbastellus, Myotis blythii; 
Ø Menținerea stării de conservare pentru specii de amfibieni și 
reptile enumerate în Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE: 
Testudo hermani, Bombian variegata, Emys orbicularis, Triturus 
cristatus; 
Ø Menținerea stării de conservare pentru specii de pești 
enumerate în Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE: Cottus 
gobio, Sabanejewia aurata, Barbus meridionalis; 
Ø Menținerea/îmbunătățirea stării de conservare pentru specii de 
pești enumerate în Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE 
prezente în sit. 

30 Setul minim de 
măsuri de conservare 
- Planul de 
management și 
regulamentul sitului 
Natura 2000 
ROSCI0202 
Silvostepa Olteniei 

Ø Menținerea stării de conservare pentru habitatele prezente în 
sit: 62C0*, 91E0*, 91I0*, 91M0; 
Ø Menținerea stării de conservare pentru speciile prevăzute la art. 
4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în Anexa II la Directiva 
92/43/CEE prezente în sit. 
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31 Planul de 
management al 
siturilor Natura 2000 
ROSCI0225 Seaca - 
Optășan 
 

Ø Stabilirea și implementarea de măsuri de management cu rol de 
protecție a speciilor și habitatelor naturale, ȋn special a celor 
periclitate; 
Ø Monitorizarea stării de conservare a speciilor și habitatelor; 
Ø Promovarea utilizării sustenabile a resurselor generate de 
ecosistemele naturale; 
Ø Creșterea gradului de conștientizare a comunităților locale, a 
vizitatorilor, a factorilor de decizie asupra importanței conservării 
ecosistemelor naturale; 
Ø Promovarea parteneriatelor ȋntre custode, comunitatea locală, 
factorii de decizie și instituțiile relevante; 
Ø Susținerea practicilor prietenoase cu mediul aferente diverselor 
sectoare economice, ex: agricultura, construcții etc.; 
Ø Valorificarea potențialului turistic al ariei protejate și 
managementul vizitatorilor; 
Ø Creșterea capacității instituționale a custodelui pentru 
gestionarea ariei naturale protejate. 

32 Planul de 
management al 
siturilor Natura 2000 
ROSCI0239 Târnovu 
Mare Latorița 
 

Ø Asigurarea conservării habitatelor pentru care a fost declarat 
situl Natura 2000 ROSCI0239 Târnovu Mare - Latorița, în sensul 
menţinerii stării de conservare favorabilă a acestora; 
Ø Asigurarea bazei de informaţii/date referitoare la habitatele 
pentru care a fost declarată aria naturală protejată, inclusiv starea de 
conservare a acestora, cu scopul de a oferi suportul necesar pentru 
managementul conservării biodiversităţii şi evaluarea eficienţei 
managementului; 
Ø Asigurarea managementului eficient al ariei naturale protejate 
cu scopul menţinerii stării de conservare favorabilă a habitatelor de 
interes conservativ; 
Ø Creşterea nivelului de conştientizare - îmbunătăţirea 
cunoştinţelor şi schimbarea atitudinii şi comportamentului pentru 
grupurile interesate care au impact asupra conservării biodiversităţii; 
Ø Menținerea și promovarea activităților durabile de exploatare a 
resurselor naturale în zonele desemnate acestor activități și 
reducerea celor nedurabile; 
Ø Crearea de oportunități pentru desfășurarea unui turism durabil 
- prin intermediul valorilor naturale și culturale - cu scopul limitării 
impactului asupra mediului. 

33 Setul minim de 
măsuri de conservare 
- Planul de 
management și 
regulamentul sitului 
Natura 2000 
ROSCI0266 Valea 
Oltetului 

Ø Menținerea stării de conservare pentru habitatele prezente în 
sit: 92A0; 
Ø Menținerea stării de conservare pentru speciile prevăzute la art. 
4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în Anexa II la Directiva 
92/43/CEE prezente în sit. 
 

34 Setul minim de 
măsuri de conservare 
- Planul de 

Ø Menținerea stării de conservare pentru prevăzute la art. 4 din 
Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în Anexa II la Directiva 
92/43/CEE prezente în sit. 
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Nr. 

crt. 
Denumire Obiective de conservare 

management și 
regulamentul sitului 
Natura 2000 
ROSCI0288 Băilești 

35 Setul minim de 
măsuri de conservare 
- Planul de 
management și 
regulamentul sitului 
Natura 2000 
ROSCI0296 Dealurile 
Drăgășanului 

Ø Menținerea stării de conservare pentru habitatele prezente în 
sit: 91Y0, 91M0, 9130; 
Ø Menținerea stării de conservare pentru speciile prevăzute la art. 
4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în Anexa II la Directiva 
92/43/CEE prezente în sit. 
 

36 Setul minim de 
măsuri de conservare 
- Planul de 
management și 
regulamentul sitului 
Natura 2000 
ROSCI0299 Dunărea 
la Gârla Mare - 
Maglavit 

Ø Menținerea stării de conservare pentru habitatele prezente în 
sit: 92A0; 
Ø Menținerea stării de conservare pentru speciile prevăzute la art. 
4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în Anexa II la Directiva 
92/43/CEE prezente în sit. 
 

37 Setul minim de 
măsuri de conservare 
- Planul de 
management și 
regulamentul sitului 
Natura 2000 
ROSCI0354 
Platforma Cotmeana 

Ø Menținerea stării de conservare pentru habitatele prezente în 
sit: 91M0, 9130, 91Y0, 91E0*, 40C0*, 3260, 3270, 6430, 6510; 
Ø Menținerea stării de conservare pentru speciile prevăzute la art. 
4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în Anexa II la Directiva 
92/43/CEE prezente în sit. 
 

38 Setul minim de 
măsuri de conservare 
- Planul de 
management și 
regulamentul sitului 
Natura 2000 
ROSCI0359 Prigoria 
Bengești 

Ø Menținerea stării de conservare pentru habitatele prezente în 
sit: 9110, 9130, 9170, 91E0*, 91M0, 91Y0; 
Ø Menținerea stării de conservare pentru specii de amfibieni și 
reptile, nevertebrate enumerate în Anexa II la Directiva 92/43/CEE 
prezente în sit. 
 

39 Setul minim de 
măsuri de conservare 
- Planul de 
management și 
regulamentul sitului 
Natura 2000 
ROSCI0362 Râul 
Gilort 

Ø Menținerea stării de conservare pentru habitatele prezente în 
sit: 91E0*, 92A0, ; 
Ø Menținerea stării de conservare pentru speciile prevăzute la art. 
4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în Anexa II la Directiva 
92/43/CEE prezente în sit. 
 

40 Setul minim de 
măsuri de conservare 

Ø Menținerea stării de conservare pentru habitatele prezente în 
sit: 92A0; 
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Nr. 

crt. 
Denumire Obiective de conservare 

- Planul de 
management și 
regulamentul sitului 
Natura 2000 
ROSCI0366 Râul 
Motru 

Ø Menținerea stării de conservare pentru speciile prevăzute la art. 
4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în Anexa II la Directiva 
92/43/CEE prezente în sit. 
 

41 Setul minim de 
măsuri de conservare 
- Planul de 
management și 
regulamentul sitului 
Natura 2000 
ROSCI0376 Râul Olt 
între Mărunței și 
Turnu Măgurele 

Ø Menținerea stării de conservare pentru prevăzute la art. 4 din 
Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în Anexa II la Directiva 
92/43/CEE prezente în sit; 
 

42 Setul minim de 
măsuri de conservare 
- Planul de 
management și 
regulamentul sitului 
Natura 2000 
ROSCI0386 Râul 
Vedea 

Ø Menținerea stării de conservare pentru habitatele prezente în 
sit: 6430, 92A0, 91F0, 91M0, 91Y0 ; 
Ø Menținerea stării de conservare pentru specii de amfibieni și 
reptile, pești, nevertebrate enumerate în Anexa II la Directiva 
92/43/CEE prezente în sit. 
 
 

43 Setul minim de 
măsuri de conservare 
- Planul de 
management și 
regulamentul sitului 
Natura 2000 
ROSCI0403 Vânju 
Mare 

Ø Menținerea stării de conservare pentru habitatele prezente în 
sit: 91M0, 91Y0 ; 
Ø Menținerea/îmbunătățirea stării de conservare pentru specii de 
nevertebrate enumerate în Anexa II la Directiva 92/43/CEE prezente 
în sit. 
 

44 Setul minim de 
măsuri de conservare 
- Planul de 
management și 
regulamentul sitului 
Natura 2000 
ROSCI0405 Dealurile 
Strehaia - Bâtlanele 

Ø Menținerea stării de conservare pentru habitatele prezente în 
sit: 91M0, 91Y0 ; 
Ø Menținerea stării de conservare pentru speciile prevăzute la art. 
4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în Anexa II la Directiva 
92/43/CEE prezente în sit. 

45 Setul minim de 
măsuri de conservare 
- Planul de 
management și 
regulamentul sitului 
Natura 2000 
ROSCI0420 Oprănești 

Ø Menținerea stării de conservare pentru habitatele prezente în 
sit: 9170, 91M0 ; 
Ø Menținerea stării de conservare pentru speciile prevăzute la art. 
4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în Anexa II la Directiva 
92/43/CEE prezente în sit. 
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Nr. 

crt. 
Denumire Obiective de conservare 

46 Planul de 
management și 
regulamentul sitului 
Natura 2000 
ROSCI0432 Prunișor 

NA 

47 Planul de 
management și 
regulamentul sitului 
Natura 2000 
ROSCI0442 Vlădaia 
Oprișor 

NA 

 
La implementarea viitoarelor proiecte ce vor fi propuse prin Programul POR SV Oltenia 2021-
2027 se vor avea în vedere obiectivele de conservare ale siturilor Natura 2000, cât și măsurile 
specifice de conservare, astfel încât speciile și habitatele să nu fie afectate sau afectate doar 
într-o proporție foarte mică. Este de preferat ca proiectele de modernizare/reabilitare 
drumuri județene și/sau dezvoltarea de infrastructură turistică să se facă în afara zonelor 
desemnate ca fiind arii naturale protejate, iar acolo unde nu există o altă variantă, se propune 
traversarea ariei naturale protejate, cu prejudicii minime pentru specii și habitate, în acord cu 
soluțiile propuse în Planurile de management și/sau în legislația în vigoare specifică. 
 

V. Estimarea	impactului	potențial	al	PP	asupra	speciilor	și	habitatelor	din	aria	
naturală	protejată	de	interes	comunitar	
Impactul produs în perioada de implementare a proiectelor se poate manifesta atât prin 
degradarea habitatelor, cât şi prin disturbarea speciilor. Conform îndrumarului „Managing 
Natura 2000 sites: The provisions of Article 6 of the ‘Habitats’ Directive 92/43/EEC”, se 
precizează următoarele: 

• Degradarea habitatelor este de natură fizică. Conform Directivei 92/43/CEE - Directiva 
Habitate, statele membre trebuie să ia în considerare impactul proiectelor asupra 
factorilor de mediu (apă, aer, sol) şi implicit asupra habitatelor. Dacă aceste impacturi 
au ca rezultat modificarea statutului de conservare al speciilor/habitatelor într-unul 
mai puţin favorabil faţă de situaţia anterioară impactului, atunci se poate considera ca 
a avut loc o deteriorare a habitatului. 

• Disturbarea nu afectează parametrii fizici ai unui sit, însă afectează în mod direct 
speciile şi de cele mai multe ori este limitată în timp (zgomot, surse de lumină, radiaţii 
etc.). Intensitatea, durata şi frecvenţa elementului disturbator sunt parametrii ce 
trebuie luaţi în calcul în cadrul evaluărilor efectuate în parcurgerea procedurilor de 
mediu aferente proiectelor propuse. 

La definitivarea locaţiilor precise ale tuturor componentelor din fiecare proiect, se vor realiza 
vizite pe amplasament, se vor identifica habitatele și speciile de interes comunitar din cadrul 
ariilor naturale protejate și se va evalua semnificaţia impactului generat de proiectele 
respective asupra acestora.  
Monitorizarea este singura metodă prin care se poate estima cu corectitudine impactul 
generat în diferitele faze ale unui proiect. De asemenea, doar o monitorizare corectă poate 
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verifica dacă măsurile de reducere a impactului sunt corect implementate și dacă aceste 
măsuri sunt eficiente sau dacă se impun alte măsuri de reducere (cu aprobarea ACPM), făcând 
posibilă adaptarea lor la condiţiile actualizate din teren, spre creșterea eficienței acestora. 
Evaluarea semnificației impactului pe baza indicatorilor cheie cuantificabili 

1. procentul din suprafața habitatului care va fi pierdut 

Se va calcula în momentul cunoaşterii suprafeţelor necesar a fi afectate din cadrul ariilor 
naturale protejate, pentru fiecare obiectiv/proiect în parte. 

2. procentul ce va fi pierdut din suprafețele habitatelor folosite pentru necesitățile de 

hrană, odihnă și reproducere ale speciilor de interes comunitar 

Se va calcula în momentul cunoaşterii suprafeţelor necesar a fi afectate din cadrul ariilor 
naturale protejate, care se constituie ca habitate favorabile de hrănire, odihnă şi reproducere 
ale speciilor de interes comunitar.  

3. fragmentarea habitatelor de interes comunitar (exprimată în procente) 

Se va calcula în urma identificării în amprenta amplasamentului sau în vecinătatea acestuia, a 
habitatelor de interes comunitar pentru care au fost desemnate siturile Natura 2000. 

4. durata sau persistența fragmentării 

Se va aprecia în urma identificării în amprenta amplasamentului sau în vecinătatea acestuia, 
a habitatelor de interes comunitar pentru care au fost desemnate siturile Natura 2000. 

5. durata sau persistența perturbării speciilor de interes comunitar, distanța față de 

aria naturală protejată de interes comunitar 

Perturbarea speciilor se manifestă în mod direct în faza de construcţie prin desfăşurarea 
lucrărilor de realizare a obiectivelor propuse, dar şi indirect, prin emisii de praf, noxe rezultate 
din arderea carburanţilor, zgomot din surse mobile mecanice, vibraţii, deşeuri gospodărite 
necorespunzător etc. 
Statutul de conservare a speciilor de interes comunitar va fi evaluat pe baza activităţilor de 
monitorizare întreprinse în acest sens, pentru fiecare obiectiv în parte. 

6. schimbări în densitatea populațiilor (nr. de indivizi/suprafață) 

Aprecierea schimbării în densitatea populaţiilor se poate realiza numai pe baza activităţilor de 
monitorizare întreprinse în acest sens, pentru fiecare obiectiv în parte. 

7. scara de timp pentru înlocuirea speciilor/habitatelor afectate de implementarea 

proiectului 

Aprecierea scării de timp pentru înlocuirea speciilor/ habitatelor afectate se poate realiza 
numai pe baza activităţilor de monitorizare întreprinse în acest sens, pentru fiecare obiectiv 
în parte. 

8. indicatorii chimici-cheie care pot determina modificări legate de resursele de apă sau 

de alte resurse naturale, care pot determina modificarea funcțiilor ecologice ale unei 

arii naturale protejate de interes comunitar 

Realizarea proiectelor nu va genera emisii importante ce pot conduce la modificări ale 
resurselor de apă sau a altor resurse naturale şi a funcţiilor ecologice ale ariilor naturale 
protejate, în condiţiile respectării măsurile operaţionale şi specifice, atât în perioada de 
execuţie, cât şi de exploatare. 
 
Prin regulile impuse de regulamentele europene în vigoare, versiunea actuală a POR Sud-Vest 
Oltenia 2021-2027 nu este însoțită de o listă de propuneri de operațiuni concrete, cu 
amplasamente stabilite prin program. 
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Estimarea impactului potențial se va face raportat la 2 Axe prioritare din cele 7 prezentate la 
Cap. I, respectiv pentru:  

v Axa prioritară 4- O regiune accesibilă, obiectic specific OS.7 - Dezvoltarea unei 
mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața schimbărilor 
climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a 
mobilității transfrontaliere cu următoarea acțiune indicativă: Modernizarea si 
reabilitarea reţelei de drumuri judeţene care asigura conectivitatea directa sau cu 
reteaua TEN-T, construirea unor noi segmente de drum județean pentru conectarea la 
autostrăzi sau drumuri expres. 

v Axa prioritară 6 – O regiune atractivă, obiectiv specific  OS.10 - Favorizarea dezvoltării 
integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a patromoniului cultural, 
turismului și securității în afara zonelor urbane propune următoarele acțiuni indicative: 
Dezvoltarea patrimoniului turistic cultural si natural, în special în zone rurale care 
dispun de un potențial turistic valoros (in special obiective de patriomoniu UNESCO sau 
categoria A); Dezvoltarea infrastructurii publice de turism si activelor turistice publice, 
în zone care dispun de un potențial turistic valoros (in special in statiunile turistice). 

Potențialele proiecte care pot rezulta din acțiunile indicative propuse prin Programul POR SV 
Oltenia 2021-2027 în cadrul celorlalte axe prioritare, cu obiectivele lor strategice:  Axa 
prioritară 1 – O Regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice cu cele 
2 obiective strategice: Consolidarea capacităților de cercetare și onovare și introducerea de 
tehnologii avansate/ Impulsionarea creșterii și competitivității IMM urilor; Axa prioritară 2 – 
O regiune cu orașe SMART cu oboiectivul său strategic: Sprijinirea transformării digitale a 
economiei regionale și a domeniilor de interes public și fructificarea beneficiilor sale pentru 
cetățeni și întreprinderi; Axa prioritară 3 – O regiune cu orașe prietenoase cu mediul cu 
obiectivul său strategic:  Optimizarea utilizării resurselor prin sprijinirea și  promovarea  
eficienței energetice, reducerea emisiilor de carbon și regenerare urbane prin dezvoltarea 
infrastructurii;  Axa  prioritară 5 – O regiune educată cu obiectivul său strategic: Creșterea 
accesului și participării la un învățământ de calitate, modern, corelat cu cerinețele pieții 
muncii;  Axa prioritară 6  - O regiune atractivă cu obiectivul său specific: Creșterea 
potențialului culturii și turismului ca vehicule de coeziune și dezvoltare economică și socială 
cu obiectivul specific: OS.9 - Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu 
la nivel local și a patromoniului cultural, turismului și securității în  interiorul zonelor urbane; 
Axa prioritară 7 – Asistență tehnică cu obiectivul său strategic: Dezvoltarea capacității 
administrative pentru implementarea POR la nivel regional; toate acestea propun activități 
care se vor derula  sub forma de  prestări de servicii, pentru care nu se poate estima un impact 
potențial; o altă parte de activități se vor derula în mediul urban, pe amprize deja stabilite, sub 
forma de reabilitări/consolidări/modernizări de obiective. 
În acest de-al doilea caz, estimarea impactului va fi pe termen scurt și mediu, pe durata 
realizării  lucrărilor de  reabilitare/modernizare/consolidare etc. 
În cele ce urmează sunt analizate  arii naturale protejate care fac parte din Rețeaua  Ecologică  
Natura 2000 în raport cu acțiunile prioritare propuse  în cadrul celor 2 axe, respectiv  Axa 
prioritară 4 prin obiectivul său specific OS 7 și  Axa prioritară 6 prin obiectivul său specific 
OS10.
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Tabel 4 Evaluarea impactului potențial al Programului POR SV Oltenia 2021-2027 asupra speciilor și habitatelor 

Denumire sit 
Natura 2000 

Amenințări, presiuni, activități cu impact asupra sitului 
Acțiuni prioritare 

Axa 4/OS7 
Acțiuni prioritare Axa 

6/OS10 
Impact negativ cu 
efect mare asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mare 

asupra sitului 

Impact negativ cu efect 
mediu/mic asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mediu/mic 

asupra sitului 
ROSPA0010 

Bistreţ IBA 

NA NA A07 Utilizarea 

produselor biocide, 

hormoni si substante 

chimice-O 

D01 Drumuri, poteci 

si cai ferate-O 

În zona sitului nu 

sunt drumuri 

județene. 

 

În zona sitului nu 

există, în prezent, 

stațiuni turistice. 

Activități ca pescuitul 

profesional pasiv și de 

agrement reprezintă 

activități cu impact 

negativ mediu sau mic 

asupra sitului. 

F02.01 Pescuit 

profesional pasiv-I 

D02.01.01 Linii 

electrice si de 

telefon suspendate-I 

F02.03 Pescuit de 

agreement-I 

L08 Inundatii 

(procese naturale)-I 

H07 Alte forme de 

Poluare-O 

 

ROSPA0011 

Blahniţa 

F02.01 Pescuit 

profesional pasiv-I 

NA A01 Cultivare-O B Silvicultura-I În zona sitului nu 

sunt drumuri 

județene. 

 

În zona sitului nu 

există, în prezent, 

stațiuni turistice. 

Activități ca pescuitul 

profesional pasiv 

reprezintă activități cu 

impact negativ mare 

asupra sitului. 

 A05.01 Cresterea 

animalelor-I 

 

A07 Utilizarea 

produselor biocide, 

hormoni si substante 

chimice-I 

A08 Fertilizarea (cu 

ingrasamant)-I 

D03.02 Navigatie-O 

H01 Poluarea apelor de 

suprafata (limnice, 

terestre, marine si 

salmastre)-I 
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Denumire sit 
Natura 2000 

Amenințări, presiuni, activități cu impact asupra sitului 
Acțiuni prioritare 

Axa 4/OS7 
Acțiuni prioritare Axa 

6/OS10 
Impact negativ cu 
efect mare asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mare 

asupra sitului 

Impact negativ cu efect 
mediu/mic asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mediu/mic 

asupra sitului 
H06.01 Zgomot, poluare 

fonica-I 

J01 Focul si combaterea 

incendiilor-O 

ROSPA0013 

Calafat-

Ciuperceni - 

Dunăre 

NA NA F03.01 Vanatoare-I D02.01.01 Linii 

electrice si de 

telefon suspendate-

O 

În zona sitului nu 

sunt drumuri 

județene. 

 

În zona sitului nu 

există, în prezent, 

stațiuni turistice. 

Dezvoltarea 

infrastructurii publice 

de turism și a activelor 

turistice publice se pot 

dezvolta fără 

afectarea speciilor 

desemnate în sit. 

 L08 Inundatii 

(procese naturale)-

O 

ROSPA0023 

Confluenţa 

Jiu – Dunăre 

NA NA C01.01 Extragere de 

nisip si Pietris-I 

D01 Drumuri, poteci 

si cai Ferate-O 

În apropierea sitului 

trece DJ 561 – loc. 

Podari; reabilitarea 

/modernizarea de 

drumuri reprezintă 

activități cu impact 

pozitiv cu efect 

mediu sau mic 

asupra sitului. 

În zona sitului nu 

există, în prezent, 

stațiuni turistice. 

Dezvoltarea 

infrastructurii publice 

de turism și a activelor 

turistice publice se pot 

dezvolta fără 

afectarea speciilor 

desemnate în sit. 

F03.01 Vanatoare-I D02.01.01 Linii 

electrice si de 

telefon suspendate-I 

H01 Poluarea apelor de 

suprafata (limnice, 

terestre, marine si 

salmastre)-I 

L08 Inundatii 

(procese naturale)-I 

ROSPA0024 

Confluenţa 

Olt– Dunăre 

F02.01 Pescuit 

profesional pasiv-I 

NA A04 Pasunatul-I L08 Inundatii 

(procese naturale)-I 

În zona sitului nu 

sunt drumuri 

județene. 

 

În zona sitului nu 

există, în prezent, 

stațiuni turistice. 

Dezvoltarea 

F03.01 Vanatoare-I C01.01 Extragere de 

nisip si Pietris-I 
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Denumire sit 
Natura 2000 

Amenințări, presiuni, activități cu impact asupra sitului 
Acțiuni prioritare 

Axa 4/OS7 
Acțiuni prioritare Axa 

6/OS10 
Impact negativ cu 
efect mare asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mare 

asupra sitului 

Impact negativ cu efect 
mediu/mic asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mediu/mic 

asupra sitului 
infrastructurii publice 

de turism și a activelor 

turistice publice se 

pot dezvolta fără 

afectarea speciilor 

desemnate în sit. 

ROSPA0025 

Cozia – Buila 

Vânturăriţa 

B02.04 Indepartarea 

arborilor uscati sau 

in curs de uscare-I 

NA A08 Fertilizarea (cu 

ingrasamant)-O 

B01.01 Plantare 

padure, pe teren 

deschis (copaci 

nativi)-O 

În zona sitului nu 

sunt drumuri 

județene. 

 

În zona sitului există, 

în prezent, stațiuni 

turistice.  

Activități ca sport in 

aer liber si activitati de 

petrecere a timpului 

liber, activitati 

recreative și drumeții 

montane, alpinism, 

speologie reprezintă 

activități cu impact 

negativ cu efect 

mediu sau mic asupra 

sitului. 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

turistice se va face cu 

respectarea planului 

sau regulamentului de 

management, dar și 

adoptând soluții 

C01.01.01 Cariere de 

nisip si Pietris-O 

B Silvicultura-I  

C01.04 Mine-O B02.02 Curatarea 

padurii-I 

 D01.02 Drumuri, 

autostrazi-I 

D02.01 Linii electrice si 

de Telefonie-I 

D02.01.01 Linii electrice 

si de 

telefon suspendate-I 

E01 Zone urbanizate, 

habitare umana 

(locuinte umane)-I 

E01.01 Urbanizare 

continua-I 

F03.01Vanatoare-I 
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Denumire sit 
Natura 2000 

Amenințări, presiuni, activități cu impact asupra sitului 
Acțiuni prioritare 

Axa 4/OS7 
Acțiuni prioritare Axa 

6/OS10 
Impact negativ cu 
efect mare asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mare 

asupra sitului 

Impact negativ cu efect 
mediu/mic asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mediu/mic 

asupra sitului 
F03.02 Luare / prelevare 

de fauna (terestra)-O 

pentru a reduce 

impactul cu efecte 

negative medii sau 

mici asupra sitului, ca 

la activitățile 

prezentate mai sus. 

F03.02.03 Capcane, 

otravire, Braconaj-O 

G01 Sport in aer liber si 

activitati de petrecere a 

timpului liber, activitati 

recreative-I 

G01.04 Drumetii 

montane, alpinism, 

speologie.-I 

K01.01 Eroziune-I 

L04 Avalanse-I 

ROSPA0026 

Cursul 

Dunării – 

Baziaş – 

Porţile de 

Fier   

E01 Zone urbanizate, 

habitare umana 

(locuinte umane)-O 

NA A07 Utilizarea 

produselor biocide, 

hormoni si substante 

chimice-O 

NA În zona sitului nu 

sunt drumuri 

județene. 

 

În zona sitului există, 

în prezent, potențial 

pentru dezvoltarea 

stațiunilor turistice.  

Activități ca pescuit de 

agrement reprezintă 

activități cu impact 

negativ cu efect 

mediu sau mic asupra 

sitului. 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

turistice se va face cu 

respectarea planului 

sau regulamentului de 

F02.01.01 Cu 

capcane, varse, 

vintire etc.-I 

C01.01 Extragere de 

nisip si Pietris-I 

H01 Poluarea apelor 

de suprafata 

(limnice, terestre, 

marine si salmastre)-

I 

D03.01 Zona portuara-I 

I01 Specii invazive 

non-native(alogene)-

I 

D03.02 Navigatie-I 
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Denumire sit 
Natura 2000 

Amenințări, presiuni, activități cu impact asupra sitului 
Acțiuni prioritare 

Axa 4/OS7 
Acțiuni prioritare Axa 

6/OS10 
Impact negativ cu 
efect mare asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mare 

asupra sitului 

Impact negativ cu efect 
mediu/mic asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mediu/mic 

asupra sitului 
K02.03 Eutrofizare 

(naturala)-I 

E03.01 Depozitarea 

deseurilor menajere 

/deseuri provenite 

din baze de agrement-O 

management, dar și 

adoptând soluții 

pentru a reduce 

impactul cu efecte 

negative mari, medii 

sau mici asupra sitului. 

 E03.02 Depozitarea 

deseurilor industrial-O 

F02.03 Pescuit de 

agrement-I 

F03.02.03 Capcane, 

otravire, Braconaj-I 

ROSPA0035 

Domogled -

Valea Cernei 

A05.01 Cresterea 

animalelor-I 

B Silvicultura-O A01 Cultivare-I B01.02 Plantare 

artificiala, pe teren 

dechis (copaci 

nenativi)-I 

În zona sitului nu 

sunt drumuri 

județene. 

 

În zona sitului există, 

în prezent, dezvoltată 

stațiune 

balneclimaterică Băile 

Herculane. 

Activități ca drumeții 

montane, alpinism, 

speologie reprezintă 

activități cu impact 

negativ, cu efect mare 

asupra sitului. Acestea 

se pot derula în afara 

acestuia sau 

respectând condițiile 

impuse de planul de 

management. 

Activități ca pescuit de 

agrement și locuri de 

B03 Exploatare 

forestiera fara 

replantare sau 

refacere naturala-I 

B01.01Plantare 

padure, pe teren 

deschis (copaci 

nativi)-I 

A03 Cosire/Taiere a 

pasunii-O 

B02.04 Indepartarea 

arborilor uscati sau 

in curs de uscare-I 

C01.01 Extragere de 

nisip si Pietris-O 

 A04 Pasunatul-I  

C01.01.01 Cariere de 

nisip si Pietris-I 

A08 Fertilizarea (cu 

ingrasamant)-O 

D01.02 Drumuri, 

autostrazi-I 

B02.02 Curatarea 

padurii-O 

E01 Zone urbanizate, 

habitare umana 

(locuinte umane)-O 

F02.03 Pescuit de 

agrement-I 

E03.01 Depozitarea F03.01 Vanatoare-I 
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Denumire sit 
Natura 2000 

Amenințări, presiuni, activități cu impact asupra sitului 
Acțiuni prioritare 

Axa 4/OS7 
Acțiuni prioritare Axa 

6/OS10 
Impact negativ cu 
efect mare asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mare 

asupra sitului 

Impact negativ cu efect 
mediu/mic asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mediu/mic 

asupra sitului 
deseurilor menajere 

/deseuri provenite 

din baze de 

agrement-O 

campare si zone de 

parcare pentru rulote 

au impact negativ cu 

efect mediu sau mic 

asupra sitului. 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

turistice se va face cu 

respectarea planului 

sau regulamentului de 

management, dar și 

adoptând soluții 

pentru a reduce 

impactul cu efecte 

negative mari, medii 

sau mici asupra sitului, 

ca la activitățile 

prezentate mai sus. 

E03.04 Alte tipuri de 

depozitari-O 

F03.02 Luare / prelevare 

de fauna (terestra)-I 

F03.02.01 Colectare 

de animale (insecte, 

reptile, amfibieni...)-

O 

F03.02.09 Alte forme de 

luare (extragere) 

fauna-I 

F03.02.03 Capcane, 

otravire, Braconaj-O 

F04 Luare/prelevare de 

plante terestre, in 

general-I 

G01.04 Drumetii 

montane, alpinism, 

speologie-O 

G02.08 Locuri de 

campare si zone de 

parcare pentru rulote-O 

I01 Specii invazive 

non-native 

(alogene)-I 

J01 Focul si combaterea 

Incendiilor-I 

J02.05.02 

Modificarea 

structurii cursurilor 

de apa continentale-I 

 

K01.01 Eroziune-I 

L04 Avalanse-I 

L05 Prabusiri de 

teren, alunecari de 

teren-O 
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Denumire sit 
Natura 2000 

Amenințări, presiuni, activități cu impact asupra sitului 
Acțiuni prioritare 

Axa 4/OS7 
Acțiuni prioritare Axa 

6/OS10 
Impact negativ cu 
efect mare asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mare 

asupra sitului 

Impact negativ cu efect 
mediu/mic asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mediu/mic 

asupra sitului 
L08 Inundatii 

(procese naturale)-I 

ROSPA0043 

Frumoasa 

D01.02 Drumuri, 

autostrazi-O 

K03 Relatii 

interspecifice 

faunistice-I 

B Silvicultura-O A01 Cultivare-O În zona sitului nu 

sunt drumuri 

județene. 

 

În zona sitului există, 

în prezent, potențial 

pentru dezvoltarea 

stațiunilor turistice.  

Dezvoltarea 

infrastructurii 

turistice se va face cu 

respectarea planului 

sau regulamentului de 

management, dar și 

adoptând soluții 

pentru a reduce 

impactul cu efecte 

negative mari, medii 

sau mici asupra sitului. 

  B03 Exploatare 

forestiera fara 

replantare sau 

refacere naturala-O 

A03 Cosire/Taiere a 

Pasunii-O 

D01.01 Poteci, trasee, 

trasee  pentru ciclism-I 

A04 Pasunatul-O 

F03.01 Vanatoare-I A05.01 Cresterea 

animalelor-O 

F03.02.03 Capcane, 

otravire, braconaj-I 

A05.02 Furajare-I 

G01.03 Vehicule cu 

motor-O 

B01.01 Plantare 

padure, pe teren 

deschis (copaci 

nativi)-O 

G 01.05 Planorism, delta 

plan, parapanta, balon.-

I 

B01.02 Plantare 

artificiala, pe teren 

dechis (copaci 

nenativi)-O 

G02 Complexe sportive 

si de odihna-I 

B02.02 Curatarea 

paduri-O 

K03.06 Antagonism cu 

animale domestice-I 

B02.04 Indepartarea 

arborilor uscati sau 

in curs de uscare-I 
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Denumire sit 
Natura 2000 

Amenințări, presiuni, activități cu impact asupra sitului 
Acțiuni prioritare 

Axa 4/OS7 
Acțiuni prioritare Axa 

6/OS10 
Impact negativ cu 
efect mare asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mare 

asupra sitului 

Impact negativ cu efect 
mediu/mic asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mediu/mic 

asupra sitului 
K04.02Parazitism-I G01.02 Mersul pe 

jos,calarie si 

vehicule non-

motorizate-I 

ROSPA0046 

Gruia - Gârla 

Mare 

NA NA A01 Cultivare-I NA În zona sitului nu 

sunt drumuri 

județene. 

 

În zona sitului există, 

în prezent, potențial 

pentru dezvoltarea 

stațiunilor turistice.  

Activități ca pescuit 

profesional pasiv și 

pescuit de agrement 

au impact negativ cu 

efect mediu sau mic 

asupra sitului. 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

turistice se va face cu 

respectarea planului 

sau regulamentului de 

management, dar și 

adoptând soluții 

pentru a reduce 

impactul cu efecte 

negative, mari, medii 

sau mici asupra 

sitului.. 

A04 Pasunatul-I 

A07 Utilizarea 

produselor biocide, 

hormoni si substante 

chimice-I 

A08 Fertilizarea (cu 

ingrasamant)-O 

D01.02 Drumuri, 

autostrazi-O 

D03.02 Navigatie-O 

F02.01 Pescuit 

professional pasiv-I 

F02.03 Pescuit de 

agrement-I 

H01 Poluarea apelor de 

suprafata (limnice, 

terestre, marine si 

salmastre)-I 

J01 Focul si combaterea 

incendiilor-I 

ROSPA0074 

Maglavit 

NA NA NA D01 Drumuri, poteci 

si cai ferate-O 

În zona sitului există, 

în prezent, potențial 
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Denumire sit 
Natura 2000 

Amenințări, presiuni, activități cu impact asupra sitului 
Acțiuni prioritare 

Axa 4/OS7 
Acțiuni prioritare Axa 

6/OS10 
Impact negativ cu 
efect mare asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mare 

asupra sitului 

Impact negativ cu efect 
mediu/mic asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mediu/mic 

asupra sitului 
D02.01.01 Linii 

electrice si de 

telefon suspendate-I 

În zona sitului nu 

sunt drumuri 

județene. 

 

pentru dezvoltarea 

stațiunilor turistice.  

Dezvoltarea 

infrastructurii 

turistice se va face cu 

respectarea planului 

sau regulamentului de 

management, dar și 

adoptând soluții 

pentru a reduce 

impactul cu efecte 

negative mari, medii 

sau mici asupra sitului. 

L08 Inundatii 

(procese naturale)-I 

ROSPA0080  

Munţii 

Almăjului – 

Locvei 

NA NA A01 Cultivare-I B Silvicultura-O În zona sitului nu 

sunt drumuri 

județene. 

 

În zona sitului există, 

în prezent, potențial 

pentru dezvoltarea 

stațiunilor turistice.  

Activități ca pescuit 

profesional pasiv, 

drumetii montane, 

alpinism, speologie, 

complexe sportive si 

de odihna și activități 

care produc zgomot și 

poluare fonică au 

impact negativ cu 

efect mediu sau mic 

asupra sitului. 

A03 Cosire/Taiere a 

Pasunii-I 

B01.01 Plantare 

padure, pe teren 

deschis (copaci 

nativi)-I 

A04 Pasunatul-I  

A05.01 Cresterea 

animalelor-I 

A07 Utilizarea 

produselor biocide, 

hormoni si substante 

chimice-O 

A08 Fertilizarea (cu 

ingrasamant)-I 

D03.02 Navigatie-O 
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Denumire sit 
Natura 2000 

Amenințări, presiuni, activități cu impact asupra sitului 
Acțiuni prioritare 

Axa 4/OS7 
Acțiuni prioritare Axa 

6/OS10 
Impact negativ cu 
efect mare asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mare 

asupra sitului 

Impact negativ cu efect 
mediu/mic asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mediu/mic 

asupra sitului 
E02.01 Fabrici-I Dezvoltarea 

infrastructurii 

turistice se va face cu 

respectarea planului 

sau regulamentului de 

management, dar și 

adoptând soluții 

pentru a reduce 

impactul cu efecte 

negative mari, medii 

sau mici asupra sitului. 

F02.01 Pescuit 

professional pasiv-O 

F03.02.01 Colectare de 

animale (insecte, 

reptile, amfibieni...)-O 

F04 Luare/prelevare de 

plante terestre, in 

general-O 

G01.04 Drumetii 

montane, alpinism, 

speologie-O 

G02 Complexe sportive 

si de odihna-O 

H01 Poluarea apelor de 

suprafata (limnice, 

terestre, marine si 

salmastre)-O 

H 06.01 Zgomot, 

poluare fonica-O 

I01 Specii invazive 

non-native(alogene)-I 

J01 Focul si combaterea 

Incendiilor-I 

K01.01Eroziune-O 

ROSPA0084 

Munţii 

Retezat 

NA NA A03 Cosire/Taiere a 

pasunii-I 

NA În zona sitului nu 

sunt drumuri 

județene. 

În zona sitului există, 

în prezent, potențial 

A04 Pasunatul-I 
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Denumire sit 
Natura 2000 

Amenințări, presiuni, activități cu impact asupra sitului 
Acțiuni prioritare 

Axa 4/OS7 
Acțiuni prioritare Axa 

6/OS10 
Impact negativ cu 
efect mare asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mare 

asupra sitului 

Impact negativ cu efect 
mediu/mic asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mediu/mic 

asupra sitului 
F03.02.03 Capcane, 

otravire, braconaj-I 

 pentru dezvoltarea 

stațiunilor turistice.  

Dezvoltarea 

infrastructurii 

turistice se va face cu 

respectarea planului 

sau regulamentului de 

management, dar și 

adoptând soluții 

pentru a reduce 

impactul cu efecte 

negative mari, medii 

sau mici asupra sitului. 

ROSPA0106 

Valea Oltului 

Inferior 

C01.01Extragere de 

nisip si pietris-I 

NA B Silvicultura-I NA În zona sitului nu 

sunt drumuri 

județene. 

 

În zona sitului nu 

există, în prezent, 

potențial pentru 

dezvoltarea 

stațiunilor turistice.  

Activități ca pescuitul 

profesional pasiv, au 

impact negativ cu 

efect mediu sau mic 

asupra sitului. 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

turistice se va face cu 

respectarea planului 

sau regulamentului de 

E02.01 Fabrici-O E05 Depozite de 

materiale-I 

E03 Descarcari-I F02.01 Pescuit 

professional pasiv-I 

E03.02Depozitarea 

deseurilor 

industriale-I 

 

F03.01 Vanatoare-I 
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Denumire sit 
Natura 2000 

Amenințări, presiuni, activități cu impact asupra sitului 
Acțiuni prioritare 

Axa 4/OS7 
Acțiuni prioritare Axa 

6/OS10 
Impact negativ cu 
efect mare asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mare 

asupra sitului 

Impact negativ cu efect 
mediu/mic asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mediu/mic 

asupra sitului 
management, dar și 

adoptând soluții 

pentru a reduce 

impactul cu efecte 

negative mari, medii 

sau mici asupra sitului. 

ROSPA0135 

Nisipurile de 

la Dăbuleni 

A10.01 Indepartarea 

gardurilor vii si a 

crangurilor sau 

tufisurilor-I 

B03 Exploatare 

forestiera fara 

replantare sau 

refacere naturala-

I 

NA NA În zona sitului nu 

sunt drumuri 

județene. 

 

În zona sitului nu 

există, în prezent, 

potențial pentru 

dezvoltarea 

stațiunilor turistice.  

Activități ca 

îndepartarea 

gardurilor vii si a 

crangurilor sau 

tufisurilor au impact 

negativ cu efect 

mediu sau mic asupra 

sitului.  

Dezvoltarea 

infrastructurii 

turistice se va face cu 

respectarea planului 

sau regulamentului de 

management, dar și 

adoptând soluții 

pentru a reduce 

impactul cu efecte 
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Denumire sit 
Natura 2000 

Amenințări, presiuni, activități cu impact asupra sitului 
Acțiuni prioritare 

Axa 4/OS7 
Acțiuni prioritare Axa 

6/OS10 
Impact negativ cu 
efect mare asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mare 

asupra sitului 

Impact negativ cu efect 
mediu/mic asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mediu/mic 

asupra sitului 
negative mari, medii 

sau mici asupra sitului. 

ROSPA0137 

Pădurea 

Radomir 

NA NA F02.03 Pescuit de 

agrement-I 

NA În zona sitului nu 

sunt drumuri 

județene. 

 

În zona sitului nu 

există, în prezent, 

potențial pentru 

dezvoltarea 

stațiunilor turistice.  

Activități ca pescuitul 

de agrement au 

impact negativ cu 

efect mediu sau mic 

asupra sitului. 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

turistice se va face cu 

respectarea planului 

sau regulamentului de 

management, dar și 

adoptând soluții 

pentru a reduce 

impactul cu efecte 

negative mari, medii 

sau mici asupra sitului. 

ROSPA0154 

Galicea 

Mare-Băilești 

A02.01 Agricultura 

intensivă-O 

NA NA NA În apropierea sitului 

trece DJ 561D și DJ 

561A – loc. Băilești; 

reabilitarea 

/modernizarea de 

În zona sitului nu 

există, în prezent, 

potențial pentru 

dezvoltarea 

stațiunilor turistice.  
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Denumire sit 
Natura 2000 

Amenințări, presiuni, activități cu impact asupra sitului 
Acțiuni prioritare 

Axa 4/OS7 
Acțiuni prioritare Axa 

6/OS10 
Impact negativ cu 
efect mare asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mare 

asupra sitului 

Impact negativ cu efect 
mediu/mic asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mediu/mic 

asupra sitului 
drumuri se va realiza 

cu respectarea 

Planului de 

management al 

sitului, astfel încât 

activitățile care vor 

rezulta să aibă un  

impact negativ cu 

efect mediu sau mic, 

pe termen scurt 

asupra sitului 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

turistice se va face cu 

respectarea planului 

sau regulamentului de 

management, dar și 

adoptând soluții 

pentru a reduce 

impactul cu efecte 

negative mari, medii 

sau mici asupra sitului. 

ROSPA0155 

Goicea- 

Măceșu de 

Sus 

A02.01 Agricultura 

intensivă-O 

NA NA NA Situl este străbătut 

de DJ 561H între loc. 

Goicea și Măceșu de 

Sus; reabilitarea 

/modernizarea de 

drumuri se va realiza 

cu respectarea 

Planului de 

management al 

sitului, astfel încât 

activitățile care vor 

rezulta să aibă un  

impact negativ cu 

efect mediu sau mic, 

pe termen scurt 

asupra sitului 

În zona sitului nu 

există, în prezent, 

potențial pentru 

dezvoltarea 

stațiunilor turistice.  

Dezvoltarea 

infrastructurii 

turistice se va face cu 

respectarea planului 

sau regulamentului de 

management, dar și 

adoptând soluții 

pentru a reduce 

impactul cu efecte 

negative mari, medii 

sau mici asupra sitului. 
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Denumire sit 
Natura 2000 

Amenințări, presiuni, activități cu impact asupra sitului 
Acțiuni prioritare 

Axa 4/OS7 
Acțiuni prioritare Axa 

6/OS10 
Impact negativ cu 
efect mare asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mare 

asupra sitului 

Impact negativ cu efect 
mediu/mic asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mediu/mic 

asupra sitului 
ROSCI0011 

Braniștea 

Catârilor 

NA B Silvicultura-I NA I01 Specii invazive 

non-native 

(alogene)-I 

În zona sitului nu 

sunt drumuri 

județene. 

 

În zona sitului nu 

există în prezent 

potențial pentru 

dezvoltarea 

stațiunilor turistice.  

Dezvoltarea 

infrastructurii 

turistice se va face cu 

respectarea planului 

sau regulamentului de 

management, dar și 

adoptând soluții 

pentru a reduce 

impactul cu efecte 

negative mari, medii 

sau mici asupra sitului. 

ROSCI0015 

Buila-

Vânturarița 

 

 

C01.01.01Cariere de 

nisip si pietris-O 

NA A04 Pasunatul-I B Silvicultura-O În zona sitului nu 

sunt drumuri 

județene. 

 

În zona sitului există, 

în prezent, potențial 

pentru dezvoltarea 

stațiunilor turistice.  

Dezvoltarea 

infrastructurii 

turistice se va face cu 

respectarea planului 

sau regulamentului de 

management, dar și 

adoptând soluții 

pentru a reduce 

C01.07 Minerit si 

activitati de 

extragere la care nu 

se refera mai sus-O 

A05.01 Cresterea 

animalelor-I 

B01.01 Plantare 

padure, pe teren 

deschis (copaci 

nativi)-O 

 B03 Exploatare 

forestiera fara 

replantare sau 

refacere naturala-O 

B02.02 Curatarea 

padurii-I 

D01.02 Drumuri, 

autostrazi-I 

B02.04 Indepartarea 
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Denumire sit 
Natura 2000 

Amenințări, presiuni, activități cu impact asupra sitului 
Acțiuni prioritare 

Axa 4/OS7 
Acțiuni prioritare Axa 

6/OS10 
Impact negativ cu 
efect mare asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mare 

asupra sitului 

Impact negativ cu efect 
mediu/mic asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mediu/mic 

asupra sitului 
arborilor uscati sau 

in curs de uscare-I 

impactul cu efecte 

negative mari, medii 

sau mici asupra sitului. E01.03 Habitare 

dispersata (locuinte 

risipite, disperse)-I 

 

F03.01 Vanatoare-O 

F03.02 Luare / prelevare 

de fauna (terestra)-O 

F03.02.03Capcane, 

otravire, braconaj-O 

G01 Sport in aer liber 

siactivitati de petrecere 

a timpului liber, 

activitati recreative-I 

G01.04 Drumetii 

montane, alpinism, 

speologie.-I 

K01.01 Eroziune-I 

ROSCI0039 

Ciuperceni-

Desa 

NA NA H07 Alte forme de 

Poluare-I 

J02.12 Stavilare, 

diguri, plaje 

artificiale, 

generalitati-O 

În zona sitului nu 

sunt drumuri 

județene. 

 

În zona sitului nu 

există, în prezent, 

potențial pentru 

dezvoltarea 

stațiunilor turistice.  

Dezvoltarea 

infrastructurii 

turistice se va face cu 

respectarea planului 

sau regulamentului de 

L08 Inundatii (procese 

naturale)-O 
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Denumire sit 
Natura 2000 

Amenințări, presiuni, activități cu impact asupra sitului 
Acțiuni prioritare 

Axa 4/OS7 
Acțiuni prioritare Axa 

6/OS10 
Impact negativ cu 
efect mare asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mare 

asupra sitului 

Impact negativ cu efect 
mediu/mic asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mediu/mic 

asupra sitului 
management, dar și 

adoptând soluții 

pentru a reduce 

impactul cu efecte 

negative mari, medii 

sau mici asupra sitului. 

ROSCI0044 

Corabia -

Turnu 

Măgurele 

D01.02 Drumuri, 

autostrazi-O 

 

NA 

A04 Pasunatul-O L08 Inundatii 

(procese naturale)-I 

În zona sitului nu 

sunt drumuri 

județene. 

 

În zona sitului nu 

există, în prezent, 

potențial pentru 

dezvoltarea 

stațiunilor turistice.  

Dezvoltarea 

infrastructurii 

turistice se va face cu 

respectarea planului 

sau regulamentului de 

management, dar și 

adoptând soluții 

pentru a reduce 

impactul cu efecte 

negative mari, medii 

sau mici asupra sitului. 

 D03.01 Zona portuara-O  

D03.02 Navigatie-O 

F03.01 Vanatoare-I 

F03.02.03 Capcane, 

otravire, braconaj-I 

ROSCI0045 

Coridorul 

Jiului 

NA NA C01.01 Extragere de 

nisip si pietris-I 

B Silvicultura-I Situl este străbătut 

(parțial) de 

următoarele  

drumuri județene, 

care pornesc din DN 

66, astfel: DJ 673, DJ 

În zona sitului nu 

există, în prezent, 

potențial pentru 

dezvoltarea 

stațiunilor turistice.  

01.04.01 Minerit de 

suprafata-O 

B01.01 Plantare 

padure, pe teren 

deschis (copaci 

nativi)-O 
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Denumire sit 
Natura 2000 

Amenințări, presiuni, activități cu impact asupra sitului 
Acțiuni prioritare 

Axa 4/OS7 
Acțiuni prioritare Axa 

6/OS10 
Impact negativ cu 
efect mare asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mare 

asupra sitului 

Impact negativ cu efect 
mediu/mic asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mediu/mic 

asupra sitului 
D01.02 Drumuri, 

autostrazi-I 

 662, DJ 606F, DJ 552, 

DJ552E, DJ 

561/561B/561C; 

reabilitarea 

/modernizarea de 

drumuri se va realiza 

cu respectarea 

Planului de 

management al 

sitului, astfel încât 

activitățile care vor 

rezulta să aibă un  

impact negativ cu 

efect mediu sau mic, 

pe termen scurt 

asupra sitului 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

turistice se va face cu 

respectarea planului 

sau regulamentului de 

management, dar și 

adoptând soluții 

pentru a reduce 

impactul cu efecte 

negative mari, medii 

sau mici asupra sitului. 

D01.04 Cai ferate, cai 

ferate de mare viteza-I 

E01 Zone urbanizate, 

habitare umana 

(locuinte umane)-I 

E02.03Alte zone 

industriale/ comerciale-

O 

F02.03 Pescuit de 

agrement-I 

F03.02.03Capcane, 

otravire, braconaj-I 

G05 Alte intruziuni si 

dezechilibre umane-O 

H01 Poluarea apelor de 

suprafata (limnice, 

terestre, marine si 

salmastre)-I 

H05 Poluarea solului si 

deseurile solide (cu 

exceptia evacuarilor)-O 

L08 Inundatii (procese 

naturale)-I 

ROSCI0046 NA NA A04 Pasunatul-I B Silvicultura-I 
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Denumire sit 
Natura 2000 

Amenințări, presiuni, activități cu impact asupra sitului 
Acțiuni prioritare 

Axa 4/OS7 
Acțiuni prioritare Axa 

6/OS10 
Impact negativ cu 
efect mare asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mare 

asupra sitului 

Impact negativ cu efect 
mediu/mic asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mediu/mic 

asupra sitului 
Cozia D01.01 Poteci, trasee, 

trasee pentru ciclism-I 

B01.01 Plantare 

padure, peteren 

deschis (copaci 

nativi)-I 

În apropierea sitului 

trece DJ 703M între 

loc. Băiașu și 

intersecția cu DN7; 

reabilitarea 

/modernizarea de 

drumuri se va realiza 

cu respectarea 

Planului de 

management al 

sitului, astfel încât 

activitățile care vor 

rezulta să aibă un  

impact negativ cu 

efect mediu sau mic, 

pe termen scurt 

asupra sitului. Nu 

sunt permise 

activități de 

construcție/ 

reabilitare/ 

modernizare 

drumuri, autorstrăzi 

în sit. 

În zona sitului există, 

în prezent, potențial 

pentru dezvoltarea 

stațiunilor turistice.  

Activități ca poteci, 

trasee, trasee pentru 

ciclism și drumetii 

montane, alpinism, 

speologie au impact 

negativ cu efect 

mediu sau mic asupra 

sitului. 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

turistice se va face cu 

respectarea planului 

sau regulamentului de 

management, dar și 

adoptând soluții 

pentru a reduce 

impactul cu efecte 

negative mari, medii 

sau mici asupra sitului. 

D01.02 Drumuri, 

autostrazi-I 

 

D02.01 Linii electrice si 

de telefonie-I 

F03.01 Vanatoare-I 

F03.02.03 Capcane, 

otravire, braconaj-I 

G01.04 Drumetii 

montane, alpinism, 

speologie -I 

K01.01 Eroziune-I 

L05 Prabusiri de teren, 

alunecari de teren-O 

ROSCI0063 

Defileul Jiului 

NA NA C01.01 Extragere de 

nisip si pietris-I 

B Silvicultura-O În zona sitului nu 

sunt drumuri 

județene. 

 

În zona sitului există, 

în prezent, potențial 

pentru dezvoltarea 

stațiunilor turistice.  

C01.01.01 Cariere de 

nisip si pietris -I 

B02.02 Curatarea 

padurii -I 
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Denumire sit 
Natura 2000 

Amenințări, presiuni, activități cu impact asupra sitului 
Acțiuni prioritare 

Axa 4/OS7 
Acțiuni prioritare Axa 

6/OS10 
Impact negativ cu 
efect mare asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mare 

asupra sitului 

Impact negativ cu efect 
mediu/mic asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mediu/mic 

asupra sitului 
D01.02 Drumuri, 

autostrazi -I 

D01.06 Tunele -I Dezvoltarea 

infrastructurii 

turistice se va face cu 

respectarea planului 

sau regulamentului de 

management, dar și 

adoptând soluții 

pentru a reduce 

impactul cu efecte 

negative mari, medii 

sau mici asupra sitului. 

D01.04 Cai ferate, cai 

ferate de mare viteza-I 

 

E01 Zone urbanizate, 

habitare umana 

(locuinte umane)-O 

E02 Zone industriale sau 

comerciale-I 

E02.01 Fabrici-O 

E03.04 Alte tipuri de 

depozitari-I 

E05 Depozite de 

materiale-I 

F03.02.03 Capcane, 

otravire, braconaj -I 

H01 Poluarea apelor de 

suprafata (limnice, 

terestre, marine si 

salmastre)-O 

H07 Alte forme de 

poluare-I 

J02.05 Modificarea 

functiilor hidrografice, 

generalitati-I 

ROSCI0069 A01 Cultivare-O B Silvicultura-O A03 Cosire/Taiere a 

Pasunii-O 

B01.02 Plantare 

artificiala, pe teren 

În zona sitului există, 

în prezent, potențial 
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Denumire sit 
Natura 2000 

Amenințări, presiuni, activități cu impact asupra sitului 
Acțiuni prioritare 

Axa 4/OS7 
Acțiuni prioritare Axa 

6/OS10 
Impact negativ cu 
efect mare asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mare 

asupra sitului 

Impact negativ cu efect 
mediu/mic asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mediu/mic 

asupra sitului 
Domogled-

Valea Cernei 

dechis (copaci 

nenativi)-I 

În zona sitului nu 

sunt drumuri 

județene. 

 

pentru dezvoltarea 

stațiunilor turistice.  

Activități ca drumetii 

montane, alpinism, 

speologie, 

depozitarea 

deseurilor menajere 

/deseuri provenite 

din baze de 

agreement si zone de 

parcare pentru rulote, 

alte tipuri de 

depozitari au impact 

negativ cu efect mare 

asupra sitului. 

Activități ca pescuit de 

agreement și locuri de 

campare si zone de 

parcare pentru rulote 

au impact negativ cu 

efect mediu sau mic 

asupra sitului. 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

turistice se va face cu 

respectarea planului 

A05.01 Cresterea 

animalelor-I 

B01.01 Plantare 

pădure, pe teren 

deschis (copaci 

nativi)-I 

A04 Pasunatul-I B02.04 Indepartarea 

arborilor uscati sau 

in curs de uscare-I 

B03 Exploatare 

forestiera fara 

replantare sau 

refacere naturala-O 

A08 Fertilizarea (cu 

ingrasamant)-O 

 

C01.01 Extragere de 

nisip si pietris-O 

B02.02 Curatarea 

padurii-O 

C01.01.01Cariere de 

nisip si pietris-I 

F02.03 Pescuit de 

agreement-I 

D01.02 Drumuri, 

autostrazi-I 

F03.01 Vanatoare-I 

E01 Zone urbanizate, 

habitare umana 

(locuinte umane)-O 

F03.02 Luare / prelevare 

de 

fauna(terestra)-O 

E03.01 Depozitarea 

deseurilor menajere 

/deseuri provenite 

din baze de 

agreement-O 

F03.02.09 Alte forme de 

luare (extragere) 

fauna-I 

E03.0 Alte tipuri de 

depozitari-O 

F04 Luare/prelevare de 

plante terestre, in 

general-I 
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Denumire sit 
Natura 2000 

Amenințări, presiuni, activități cu impact asupra sitului 
Acțiuni prioritare 

Axa 4/OS7 
Acțiuni prioritare Axa 

6/OS10 
Impact negativ cu 
efect mare asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mare 

asupra sitului 

Impact negativ cu efect 
mediu/mic asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mediu/mic 

asupra sitului 
F03.02.01 Colectare 

de animale (insecte, 

reptile, amfibieni, 

s.a.)-O 

G02.08 Locuri de 

campare si zone de 

parcare pentru rulote-O 

sau regulamentului de 

management, dar și 

adoptând soluții 

pentru a reduce 

impactul cu efecte 

negative mari, medii 

sau mici asupra sitului. 

F03.02.03 Capcane, 

otravire, Braconaj-O 

J01 Focul si combaterea 

Incendiilor-I 

G01.04 Drumetii 

montane, alpinism, 

speologie.-O 

 

J02.05.02 

Modificarea 

structurii cursurilor 

de apa continentale-I 

J02.12 Stavilare, 

diguri,plaje 

artificiale, 

generalitati-I 

K01.01 Eroziune-I 

L04 Avalanse-I 

L05 Prabusiri de 

teren, alunecari de 

teren-O 

L08 Inundatii 

(procese naturale)-I 

ROSCI0085 

Frumoasa 

G01.03 Vehicule cu 

motor -I 

E01.03 Habitare 

dispersata 

(locuinte risipite, 

disperse)-I 

A07 Utilizarea 

produselor biocide, 

hormoni si substante 

chimice-O 

A01 Cultivare-O În zona sitului nu 

sunt drumuri 

județene 

În zona sitului există, 

în prezent, potențial 

pentru dezvoltarea 

stațiunilor turistice.  
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Denumire sit 
Natura 2000 

Amenințări, presiuni, activități cu impact asupra sitului 
Acțiuni prioritare 

Axa 4/OS7 
Acțiuni prioritare Axa 

6/OS10 
Impact negativ cu 
efect mare asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mare 

asupra sitului 

Impact negativ cu efect 
mediu/mic asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mediu/mic 

asupra sitului 
 G02 Complexe 

sportive si de 

odihna-I 

A10 Restructurarea 

detinerii terenului 

agricol-O 

A03 Cosire/Taiere a 

Pasunii-O 

Activități ca  

vehicule cu motor în 

care se desfășoară în 

interiorul siltului au 

impact negativ cu 

efect mare asupra 

sitului. 

Activități ca poteci, 

trasee, trasee pentru 

ciclism în interiorul 

sitului au impact 

negativ cu efect 

mediu sau mic asupra 

sitului. 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

turistice se va face cu 

respectarea planului 

sau regulamentului de 

management, dar și 

adoptând soluții 

pentru a reduce 

impactul cu efecte 

negative mari, medii 

sau mici asupra sitului. 

Sunt permise activități 

precum: sport in aer 

liber siactivitati de 

 D01.01 Poteci, trasee, 

trasee pentru ciclism-I 

A08 Fertilizarea (cu 

ingrasamant)-O 

01.01 Urbanizare 

continua-O 

B Silvicultura-O 

E01.02 Urbanizare 

discontinua-O 

B01.01 Plantare 

padure, pe teren 

deschis (copaci 

nativi)-O 

E04.01 Infrastructuri 

agricole, construcii in 

peisaj-O 

B02.02 Curatarea 

padurii-O 

F03.01 Vanatoare-I B02.03 Indepartarea 

lastarisului-O 

F03.02.03 Capcane, 

otravire, braconaj-O 

B02.04 Indepartarea 

arborilor uscati sau 

in curs de uscare-I 

F04 Luare/prelevare de 

plante terestre, in 

general-O 

B03 Exploatare 

forestiera fara 

replantare sau 

refacere naturala-O 

H Poluarea-O G01 Sport in aer 

liber siactivitati de 

petrecere a timpului 

liber, activitati 

recreative-I 
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Denumire sit 
Natura 2000 

Amenințări, presiuni, activități cu impact asupra sitului 
Acțiuni prioritare 

Axa 4/OS7 
Acțiuni prioritare Axa 

6/OS10 
Impact negativ cu 
efect mare asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mare 

asupra sitului 

Impact negativ cu efect 
mediu/mic asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mediu/mic 

asupra sitului 
J01 Focul si combaterea 

Incendiilor-I 

G01.02 Mersul pe 

jos,calorie si 

vehicule 

non-motorizate -I 

petrecere a timpului 

liber, activitati 

recreative și mersul pe 

jos,calorie si vehicule 

non-motorizate care 

au impact pozitiv cu 

efect mediu/mic 

asupra sitului. 

J02.05.02 Modificarea 

structurii cursurilor de 

apa continentale-I 

J02.05 Modificarea 

functiilor 

hidrografice, 

generalitati-I 

K01.01 Eroziune-I  

K03.02 Parazitism-I 

K03.06 Antagonism cu 

animale domestice-I 

03.07Alte forme de 

competitive 

interspecifica 

faunistice-I 

K04.02Parazitism-I 

K04.03 Introducere a 

unor boli (patogeni 

microbieni)-I 

ROSCI0122 

Munții 

Făgăraș 

E01.01 Urbanizare 

continua-I 

NA A07 Utilizarea 

produselor biocide, 

hormoni si substante 

chimice-I 

A01 Cultivare-O În zona sitului nu 

sunt drumuri 

județene. 

Situl ROSCI0122 

Munții Făgăraș se 

suprapune într-un 

procent foarte mic 

peste Regiunea Sud 

Vest Oltenia, respectiv 

județul Vâlcea. Astfel, 

în zona respectivă 

 B03 Exploatare 

forestiera fara 

replantare sau refacere 

naturala-I 

A03 Cosire/Taiere a 

Pasunii-O 
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Denumire sit 
Natura 2000 

Amenințări, presiuni, activități cu impact asupra sitului 
Acțiuni prioritare 

Axa 4/OS7 
Acțiuni prioritare Axa 

6/OS10 
Impact negativ cu 
efect mare asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mare 

asupra sitului 

Impact negativ cu efect 
mediu/mic asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mediu/mic 

asupra sitului 
C01.01.01 Cariere de 

nisip si Pietris-I 

A05.01 Cresterea 

animalelor-I 

fiind zonă 

preponderent 

montană, cu grad de 

accesibilitate scăzut, 

se estimeaza ca nu se 

vor realiza activități de 

dezvoltare a 

infrastructurii 

turistice. Potențialele 

proiecte posibil a fi 

dezvoltate în zonă vor 

respecta prevederile 

Planului de 

management al sitului 

Natura 2000. 

D01.02 Drumuri, 

autostrazi-O 

A05.02 Furajare-I 

D01.06 Tunele-I B Silvicultura-O 

D05 Imbunatatirea 

accesului in zona-O 

B01.01 Plantare 

padure, pe teren 

deschis (copaci 

nativi)-O 

E01 Zone urbanizate, 

habitare umana 

(locuinte umane)-O 

B01.02Plantare 

artificiala, pe teren 

dechis (copaci 

nenativi)-O 

F03.01 Vanatoare-O B02.02 Curatarea 

padurii-I 

F03.02 Luare / prelevare 

de Fauna (terestra)-I 

B02.04Indepartarea 

arborilor uscati sau 

in 

curs de uscare-O 

F03.02.03 Capcane, 

otravire, Braconaj-I 

E04.01 Infrastructuri 

agricole, construcii 

in 

peisaj-O 

F04 Luare/prelevare de 

plante terestre, in 

general-O 

 

G01.03 Vehicule cu 

motor-O 
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Denumire sit 
Natura 2000 

Amenințări, presiuni, activități cu impact asupra sitului 
Acțiuni prioritare 

Axa 4/OS7 
Acțiuni prioritare Axa 

6/OS10 
Impact negativ cu 
efect mare asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mare 

asupra sitului 

Impact negativ cu efect 
mediu/mic asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mediu/mic 

asupra sitului 
G02.08 Locuri de 

campare si zone de 

parcare pentru rulote-O 

K03.06 Antagonism cu 

animale domestice-O 

ROSCI0128 

Nordul 

Gorjului de 

Est 

NA NA B02.02 Curatarea 

padurii-I 

B Silvicultura-O În zona sitului nu 

sunt drumuri 

județene. 

În zona sitului există, 

în prezent, potențial 

pentru dezvoltarea 

stațiunilor turistice.  

Activități ca drumuri, 

autostrazi, pescuit de 

agreement, locuri de 

campare si zone de 

parcare pentru rulote 

în interiorul sitului au 

impact negativ cu 

efect mediu/mic 

asupra sitului. 

Activități ca Zone 

urbanizate, 

habitare umana 

(locuinte umane) la 

limita sitului au 

impact negativ cu 

efect mediu sau mic 

asupra sitului. 

Potențialele proiecte 

posibil a fi dezvoltate 

B03 Exploatare 

forestiera fara 

replantare sau 

refacere naturala-I 

 

D01.02 Drumuri, 

autostrazi-I 

E01 Zone urbanizate, 

habitare umana 

(locuinte umane)-O 

F02.03 Pescuit de 

agreement-I 

F03.02.03 Capcane, 

otravire, Braconaj-I 

G02.08 Locuri de 

campare si zone de 

parcare pentru rulote-I 

G05 Alte intruziuni si 

dezechilibre umane-O 

H07 Alte forme de 

Poluare-O 
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Denumire sit 
Natura 2000 

Amenințări, presiuni, activități cu impact asupra sitului 
Acțiuni prioritare 

Axa 4/OS7 
Acțiuni prioritare Axa 

6/OS10 
Impact negativ cu 
efect mare asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mare 

asupra sitului 

Impact negativ cu efect 
mediu/mic asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mediu/mic 

asupra sitului 
în zonă vor respecta 

prevederile Planului 

de management al 

sitului Natura 2000. 

ROSCI0129 

Nordul 

Gorjului de 

Vest 

 

NA NA B03 Exploatare 

forestiera fara 

replantare sau 

refacere naturala-I 

B Silvicultura-I În zona de sud a 

sitului există DJ 672, 

care   a fost reabilitat 

în cadrul 

Programului POR 

2007-2013. 

 

În zona sitului există, 

în prezent, potențial 

pentru dezvoltarea 

stațiunilor turistice.  

Activități ca pescuit de 

agreement, locuri de 

campare si zone de 

parcare pentru rulote 

în interiorul sitului au 

impact negativ cu 

efect mediu/mic 

asupra sitului. 

Activități ca zone 

urbanizate, habitare 

umana (locuinte 

umane) la limita 

sitului au impact 

negativ cu efect 

mediu sau mic asupra 

sitului. Potențialele 

proiecte posibil a fi 

dezvoltate în zonă vor 

respecta prevederile 

Planului de 

E01 Zone urbanizate, 

habitare umana 

(locuinte umane)-O 

B02.01 Replantarea 

padurii-I 

E01.03Habitare 

dispersata (locuinte 

risipite, disperse)-I 

 

F02.03 Pescuit de 

agreement-I 

F03.02.03 Capcane, 

otravire, Braconaj-I 

G02.08 Locuri de 

campare si zone de 

parcare pentru rulote-I 

G05 Alte intruziuni si 

dezechilibre umane-O 
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Denumire sit 
Natura 2000 

Amenințări, presiuni, activități cu impact asupra sitului 
Acțiuni prioritare 

Axa 4/OS7 
Acțiuni prioritare Axa 

6/OS10 
Impact negativ cu 
efect mare asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mare 

asupra sitului 

Impact negativ cu efect 
mediu/mic asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mediu/mic 

asupra sitului 
management al sitului 

Natura 2000. 

ROSCI0132 

Oltul 

Mijlociu-

Cibin-

Hârtibaciu  

 

E01 Zone urbanizate, 

habitare umana 

(locuinte umane)-O 

NA E03.02 Depozitarea 

deseurilor industrial-I 

NA În zona sitului nu 

sunt drumuri 

județene. 

În zona sitului există, 

în prezent, potențial 

pentru dezvoltarea 

stațiunilor turistice.  

Activități ca poluarea 

apelor de suprafata în 

interiorul sitului 

au impact negativ cu 

efect mediu/mic 

asupra sitului. 

Activități ca zone 

urbanizate, habitare 

umana (locuinte 

umane) la limita 

sitului, depozitarea 

deseurilor menajere 

/deseuri provenite din 

baze de agreement și 

alte intruziuni umane 

în interiorul sitului au 

impact negativ cu 

efect mare asupra 

sitului. 

Potențialele proiecte 

posibil a fi dezvoltate 

în zonă vor respecta 

E03.01 Depozitarea 

deseurilor menajere 

/deseuri provenite 

din baze de 

agreement-I 

H Poluarea-I 

G05 Alte intruziuni si 

dezechilibre umane-I 

H01 Poluarea apelor de 

suprafata (limnice, 

terestre, marine si 

salmastre)-O 

J02.12 Stavilare, 

diguri, plaje 

artificiale, 

generalitati-I 
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Denumire sit 
Natura 2000 

Amenințări, presiuni, activități cu impact asupra sitului 
Acțiuni prioritare 

Axa 4/OS7 
Acțiuni prioritare Axa 

6/OS10 
Impact negativ cu 
efect mare asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mare 

asupra sitului 

Impact negativ cu efect 
mediu/mic asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mediu/mic 

asupra sitului 
prevederile Planului 

de management al 

sitului Natura 2000. 

ROSCI0140 

Pădurea 

Călugărească 

B01.02 Plantare 

artificiala, pe teren 

dechis (copaci 

nenativi)-I 

NA NA NA În zona sitului nu 

sunt drumuri 

județene. 

În zonă nu există 

potențial pentru 

dezvoltarea 

stațiunilor turistice. 

ROSCI0166 

Pădurea 

Reșca 

Hotărani 

NA NA F03.01 Vanatoare -I NA În zona sitului nu 

sunt drumuri 

județene. 

În zonă nu există 

potențial pentru 

dezvoltarea 

stațiunilor turistice. 

ROSCI0168 

Pădurea 

Sarului 

NA NA D02.01.01 Linii electrice 

si de telefon 

suspendate-I 

NA În zona sitului nu 

sunt drumuri 

județene. 

În zonă nu există 

potențial pentru 

dezvoltarea 

stațiunilor turistice. 

ROSCI0173 

Pădurea 

Stârmina 

NA NA A04 Pasunatul-O B02.02Curatarea 

padurii-I 

În zona sitului nu 

sunt drumuri 

județene. 

În zona sitului nu 

există, în prezent, 

potențial pentru 

dezvoltarea 

stațiunilor turistice.  

Realizarea oricăror 

infrastructuri publice 

de turism se vor duce 

la îndeplinire cu 

respectarea 

obiectelor minime de 

conservare pentru 

specii și habitate 

A08 Fertilizarea (cu 

îngrășamant)-O 

 

D01.02 Drumuri, 

autostrazi-O 

E04.01 Infrastructuri 

agricole, construcții în 

peisaj-O 
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Denumire sit 
Natura 2000 

Amenințări, presiuni, activități cu impact asupra sitului 
Acțiuni prioritare 

Axa 4/OS7 
Acțiuni prioritare Axa 

6/OS10 
Impact negativ cu 
efect mare asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mare 

asupra sitului 

Impact negativ cu efect 
mediu/mic asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mediu/mic 

asupra sitului 
conform planului de 

management al sitului 

Natura 2000. 

ROSCI0174 

Pădurea 

Studinița 

NA NA NA NA În zona sitului nu 

sunt drumuri 

județene. 

În zonă nu există 

potențial pentru 

dezvoltarea 

stațiunilor turistice. 

ROSCI0177 

Pădurea 

Topana 

NA NA NA NA În zona sitului nu 

sunt drumuri 

județene. 

În zonă nu există 

potențial pentru 

dezvoltarea 

stațiunilor turistice. 

ROSCI0183 

Pădurea 

Vlădila 

B Silvicultura-I NA NA NA În zona sitului nu 

sunt drumuri 

județene. 

În zonă nu există 

potențial pentru 

dezvoltarea 

stațiunilor turistice. 

B01.02 Plantare 

artificiala, pe teren 

dechis (copaci 

nenativi)-I 

   

ROSCI0188 

Parâng 

E01 Zone urbanizate, 

habitare umana 

(locuinte umane)-O 

B Silvicultura-O 690 Alte impacte 

determinate de turism si 

recreere ce nu au fost 

mentionate mai sus-I 

B02.02 Curatarea 

padurii-I 

În zona sitului nu 

sunt drumuri 

județene. 

Situl ROSCI0188 

Parâng se suprapune 

într-un procent foarte 

mic peste Regiunea 

Sud Vest Oltenia, 

respectiv județul Gorj. 

Astfel, în zona 

respectivă fiind zonă 

preponderent 

montană, cu grad de 

accesibilitate scăzut 

F03.02.03 Capcane, 

otravire, Braconaj-I 

 A03 Cosire/Taiere 

pasuni-I 

 

 A04 Pasunatul-O 

A05.01 Cresterea 

animalelor-I 

B03 Exploatare 

forestiera fara 
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Denumire sit 
Natura 2000 

Amenințări, presiuni, activități cu impact asupra sitului 
Acțiuni prioritare 

Axa 4/OS7 
Acțiuni prioritare Axa 

6/OS10 
Impact negativ cu 
efect mare asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mare 

asupra sitului 

Impact negativ cu efect 
mediu/mic asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mediu/mic 

asupra sitului 
replantare sau refacere 

naturala-O 

nu se vor realiza 

activități de 

dezvoltare a 

infrastructurii 

turistice. Potențialele 

proiecte posibil a fi 

dezvoltate în zonă vor 

respecta prevederile 

Planului de 

management al sitului 

Natura 2000. 

F02.03 Pescuit de 

agreement-I 

G01 Sport in aer liber si 

activitati de petrecere a 

timpului liber, activitati 

recreative-O 

G02 Complexe sportive 

si de odihna-O 

G02.08 Locuri de 

campare si zone de 

parcare pentru rulote-I 

ROSCI0198 

Platoul 

Mehedinți 

F03.01 Vanatoare-I B01.02 Plantare 

artificiala, pe 

teren dechis 

(copaci nenativi)-I 

A01 Cultivare-O B Silvicultura-I În zona sitului nu 

sunt drumuri 

județene. 

În zona sitului există, 

în prezent, potențial 

pentru dezvoltarea 

infrastructurii 

turistice.  

Activități ca drumuri, 

autostrazi,  zone 

urbanizate, 

habitare umana 

(locuinte umane) în 

afara sitului au impact 

negativ cu efect 

mediu/mic asupra 

sitului. 

F03.02.03 Capcane, 

otravire, braconaj-I 

B02.01 

Replantarea 

padurii-I 

A04 Pasunatul-O  

F04 Luare/prelevare 

de plante terestre, in 

general-I 

B02.02 Curatarea 

padurii-I 

A05.01 Cresterea 

animalelor-O 

  A07 Utilizarea 

produselor biocide, 

hormoni si substante 

chimice-I 

A08 Fertilizarea (cu 
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Denumire sit 
Natura 2000 

Amenințări, presiuni, activități cu impact asupra sitului 
Acțiuni prioritare 

Axa 4/OS7 
Acțiuni prioritare Axa 

6/OS10 
Impact negativ cu 
efect mare asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mare 

asupra sitului 

Impact negativ cu efect 
mediu/mic asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mediu/mic 

asupra sitului 
ingrasamant)-O Zona prezintă grad de 

accesibilitate scăzut, 

astfel încât vor fi 

permise doar proiecte 

care privesc 

dezvoltarea de rețele 

de poteci și trasee, cu 

respectarea 

obiectivelor minime 

de conservare 

propuse prin Planul de 

management al sitului 

Natura 2000. 

C01.04 Mine-I 

D01.02 Drumuri, 

autostrazi-O 

E01 Zone urbanizate, 

habitare umana 

(locuinte umane)-O 

E03.03Depozitarea 

materialelor inerte 

(nereactive)-O 

F03.02 Luare / prelevare 

de fauna (terestra)-I 

J01 Focul si combaterea 

incendiilor-I 

ROSCI0202 

Silvostepa 

Olteniei 

 

A10 Restructurarea 

detinerii terenului 

agricol -O 

B Silvicultura-I A04 Pasunatul-O NA În zona sitului nu 

sunt drumuri 

județene. 

În zonă nu există 

potențial pentru 

dezvoltarea 

stațiunilor turistice.  

Totuși dacă se vor 

dezvolta proiecte 

acestea vor respecta 

specificațiile Planului 

de management al 

sitului natura 2000. 

B01.01 Plantare 

padure, pe teren 

deschis (copaci 

nativi)-I 

 F04 Luare/prelevare de 

plante terestre, in 

general-I 

B02.04 Indepartarea 

arborilor uscati sau 

in curs de uscare-I 

F04.01 Pradarea 

statiunilor floristice 

(rezervatiiile floristice)-I 

ROSCI0206 

Porțile de 

Fier 

B03 Exploatare 

forestiera 

fara replantare sau 

refacere naturala-I 

NA 853 Managementul 

nivelelor de apa-O 

NA În zona sitului nu 

sunt drumuri 

județene. 

În zona sitului există, 

în prezent, potențial 

pentru dezvoltarea 

stațiunilor turistice.  
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Denumire sit 
Natura 2000 

Amenințări, presiuni, activități cu impact asupra sitului 
Acțiuni prioritare 

Axa 4/OS7 
Acțiuni prioritare Axa 

6/OS10 
Impact negativ cu 
efect mare asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mare 

asupra sitului 

Impact negativ cu efect 
mediu/mic asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mediu/mic 

asupra sitului 
C01.04Mine-I A04 Pasunatul-I Activități ca pescuit 

profesional pasiv, 

sporturi nautice, 

poluarea apelor de 

suprafata (limnice, 

terestre) în interiorul 

sitului au impact 

negativ cu efect 

mediu/mic asupra 

sitului. 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

turistice se va face cu 

respectarea planului 

sau regulamentului de 

management, dar și 

adoptând soluții 

pentru a reduce 

impactul cu efecte 

negative mari, medii 

sau mici asupra sitului. 

 

E01.01 Urbanizare 

continua-I 

A04.03Abandonarea 

sistemelor pastorale, 

lipsa pasunatului-I 

F03.02.03 Capcane, 

otravire, Braconaj-I 

A05.01 Cresterea 

animalelor-O 

H Poluarea-I A07 Utilizarea 

produselor biocide, 

hormoni si substante 

chimice-I 

K02.03 Eutrofizare 

(naturala)-I 

A08 Fertilizarea (cu 

ingrasamant)-O 

 B02.04Indepartarea 

arborilor uscati sau 

in curs de uscare-I 

D01.02 Drumuri, 

autostrazi-I 

D03.02 Navigatie-O 

F02.01 Pescuit 

professional Pasiv-I 

F02.01.01 Cu capcane, 

varse, vintire etc.-I 

F02.03 Pescuit de 

agrement-O 

F03.01 Vanatoare-I 

F03.02 Luare /prelevare 

de fauna (terestra)-I 
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Denumire sit 
Natura 2000 

Amenințări, presiuni, activități cu impact asupra sitului 
Acțiuni prioritare 

Axa 4/OS7 
Acțiuni prioritare Axa 

6/OS10 
Impact negativ cu 
efect mare asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mare 

asupra sitului 

Impact negativ cu efect 
mediu/mic asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mediu/mic 

asupra sitului 
F03.02.0 Colectare de 

animale (insecte, 

reptile, amfibieni...)-I 

G01.01 Sporturi 

nautice-I 

G05.04 Vandalism-I 

H01 Poluarea apelor de 

suprafat(limnice, 

terestre, marine si 

salmastre)-I 

H04 Poluarea aerului, 

poluanti raspanditi pe 

calea aerului-I 

H05 Poluarea solului si 

deseurile solide (cu 

exceptia  evacuarilor)-I 

I01 Specii invazive 

non-native(alogene)-I 

J01 Focul si combaterea 

incendiilor-I 

K01.01 Eroziune-I 

ROSCI0217 

Retezat 

NA NA A03 Cosire/Taiere a 

Pasunii-I 

NA În zona sitului nu 

sunt drumuri 

județene. 

Situl ROSCI0217 

Retezat  se suprapune 

într-un procent foarte 

mic peste Regiunea 

Sud Vest Oltenia, 

respectiv județul Gorj. 

Astfel, în zona 

A04 Pasunatul-I 

F03.02.03 Capcane, 

otravire, Braconaj-I 

J01 Focul si combaterea 

Incendiilor-I 
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Denumire sit 
Natura 2000 

Amenințări, presiuni, activități cu impact asupra sitului 
Acțiuni prioritare 

Axa 4/OS7 
Acțiuni prioritare Axa 

6/OS10 
Impact negativ cu 
efect mare asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mare 

asupra sitului 

Impact negativ cu efect 
mediu/mic asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mediu/mic 

asupra sitului 
respectivă fiind zonă 

preponderent 

montană, cu grad de 

accesibilitate scăzut 

nu se vor realiza 

activități de 

dezvoltare a 

infrastructurii 

turistice. Potențialele 

proiecte posibil a fi 

dezvoltate în zonă vor 

respecta prevederile 

Planului de 

management al sitului 

Natura 2000. 

ROSCI0225 

Seaca-

Optășani 

B01.02 Plantare 

artificiala, pe teren 

dechis (copaci 

nenativi)-I 

NA NA NA În zona sitului nu 

sunt drumuri 

județene. 

În zonă nu există 

potențial pentru 

dezvoltarea 

stațiunilor turistice. 

ROSCI0239 

Târnovu 

Mare-

Latorița 

NA NA NA NA În zona sitului nu 

sunt drumuri 

județene. 

În zonă nu există 

potențial pentru 

dezvoltarea 

stațiunilor turistice. 

ROSCI0266 

Valea 

Oltețului 

B Silvicultura -I NA NA NA Sitului este străbătut 

de către DJ 643  între 

loc. Balș  și 

intersecția cu DN64 

în loc. Fălcoiu; 

În zonă nu există 

potențial pentru 

dezvoltarea 

stațiunilor turistice. 
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Denumire sit 
Natura 2000 

Amenințări, presiuni, activități cu impact asupra sitului 
Acțiuni prioritare 

Axa 4/OS7 
Acțiuni prioritare Axa 

6/OS10 
Impact negativ cu 
efect mare asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mare 

asupra sitului 

Impact negativ cu efect 
mediu/mic asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mediu/mic 

asupra sitului 
reabilitarea 

/modernizarea de 

drumuri se va realiza 

cu respectarea 

Planului de 

management al 

sitului, astfel încât 

activitățile care vor 

rezulta să aibă un  

impact negativ cu 

efect mediu sau mic, 

pe termen scurt 

asupra sitului. Nu 

sunt permise 

activități de 

construcție/ 

reabilitare/ 

modernizare 

drumuri, autostrăzi 

în sit. 

ROSCI0288 

Băilești 

A04.01.05 Pasunatul 

intensiv in amestec 

de animale-O 

NA NA NA În zona sitului nu 

sunt drumuri 

județene. 

În zonă nu există 

potențial pentru 

dezvoltarea 

stațiunilor turistice. 

ROSCI0296 

Dealurile 

Drăgășaniului 

B02.02 Curatarea 

padurii-I 

NA A10 Restructurarea 

detinerii terenului 

agricol-O 

NA Sitului este străbătut 

de către DJ 677  între 

loc. Șușani și limita 

județului Olt; 

În zonă nu există 

potențial pentru 

dezvoltarea 

stațiunilor turistice.  B Silvicultura-O 
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Denumire sit 
Natura 2000 

Amenințări, presiuni, activități cu impact asupra sitului 
Acțiuni prioritare 

Axa 4/OS7 
Acțiuni prioritare Axa 

6/OS10 
Impact negativ cu 
efect mare asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mare 

asupra sitului 

Impact negativ cu efect 
mediu/mic asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mediu/mic 

asupra sitului 
B02.04 Indepartarea 

arborilor uscati sau 

in curs de uscare-I 

tronsonul din DJ 677 

între limita 

județuluiVâlcea și 

Piatra Olt a fost 

reabilitat prin 

Programul POR 

2007-2013; 

reabilitarea 

/modernizarea de 

drumuri se va realiza 

cu respectarea 

Planului de 

management al 

sitului, astfel încât 

activitățile care vor 

rezulta să aibă un  

impact negativ cu 

efect mediu sau mic, 

pe termen scurt 

asupra sitului. Nu 

sunt permise 

activități de 

construcție/ 

reabilitare/ 

modernizare 

drumuri, autostrăzi 

în sit. 

E01 Zone urbanizate, 

habitare umana 

(locuinte umane)-O 

F03.02.01 Colectare de 

animale (insecte, 

reptile, amfibieni...)-I 
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Denumire sit 
Natura 2000 

Amenințări, presiuni, activități cu impact asupra sitului 
Acțiuni prioritare 

Axa 4/OS7 
Acțiuni prioritare Axa 

6/OS10 
Impact negativ cu 
efect mare asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mare 

asupra sitului 

Impact negativ cu efect 
mediu/mic asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mediu/mic 

asupra sitului 
ROSCI0299 

Dunărea la 

Gârla Mare - 

Maglavit 

NA NA NA NA În zona sitului nu 

sunt drumuri 

județene. 

În zona sitului nu 

există, în prezent, 

potențial pentru 

dezvoltarea 

stațiunilor turistice.  

Realizarea oricăror 

infrastructuri publice 

de turism se vor duce 

la îndeplinire cu 

respectarea 

obiectelor minime de 

conservare pentru 

specii și habitate. 

ROSCI0306 

Jiana 

NA NA B Silvicultura-O NA În zona sitului nu 

sunt drumuri 

județene. 

În zona sitului nu 

există, în prezent, 

potențial pentru 

dezvoltarea 

stațiunilor turistice.  

Realizarea oricăror 

infrastructuri publice 

de turism se vor duce 

la îndeplinire cu 

respectarea 

obiectelor minime de 

conservare pentru 

specii și habitate. 

B02.02 Curatarea 

padurii-I 

F03.02.01 Colectare de 

animale (insecte, 

reptile, amfibieni...)-I 

J02.03.02 Canalizare-I 

ROSCI0354 A04 Pasunatul-I NA B Silvicultura-I NA 
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Denumire sit 
Natura 2000 

Amenințări, presiuni, activități cu impact asupra sitului 
Acțiuni prioritare 

Axa 4/OS7 
Acțiuni prioritare Axa 

6/OS10 
Impact negativ cu 
efect mare asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mare 

asupra sitului 

Impact negativ cu efect 
mediu/mic asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mediu/mic 

asupra sitului 
Platforma 

Cotmeana 

A10 Restructurarea 

detinerii terenului 

agricol-O 

B01.01 Plantare padure, 

pe teren deschis (copaci 

nativi)-I 

În zona sitului nu 

sunt drumuri 

județene. 

În zona sitului nu 

există, în prezent, 

potențial pentru 

dezvoltarea 

stațiunilor turistice.  

Realizarea oricăror 

infrastructuri publice 

de turism se vor duce 

la îndeplinire cu 

respectarea 

obiectelor minime de 

conservare pentru 

specii și habitate. 

B02.04 Indepartarea 

arborilor uscati sau 

in curs de uscare-I 

 

B03 Exploatare 

forestiera fara 

replantare sau 

refacere naturala-I 

K01.01 Eroziune-I 

ROSCI0359 

Prigoria-

Bengești 

B02.02 Curatarea 

padurii-I 

NA A01 Cultivare NA În zona sitului nu 

sunt drumuri 

județene. 

În zona sitului nu 

există, în prezent, 

potențial pentru 

dezvoltarea 

stațiunilor turistice.  

Realizarea oricăror 

infrastructuri publice 

de turism se vor duce 

la îndeplinire cu 

respectarea 

obiectelor minime de 

conservare pentru 

specii și habitate. 

B02.04 Indepartarea 

arborilor uscati sau 

in curs de uscare-I 

B03 Exploatare 

forestiera fara 

replantare sau 

refacere naturala-I 

E01 Zone urbanizate, 

habitare umana 

(locuinte umane)-O 

J01 Focul si combaterea 

Incendiilor-I 
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Denumire sit 
Natura 2000 

Amenințări, presiuni, activități cu impact asupra sitului 
Acțiuni prioritare 

Axa 4/OS7 
Acțiuni prioritare Axa 

6/OS10 
Impact negativ cu 
efect mare asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mare 

asupra sitului 

Impact negativ cu efect 
mediu/mic asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mediu/mic 

asupra sitului 
ROSCI0362 

Râul Gilort 

NA NA A11 Alte activitati 

Agricole decat cele 

listate mai sus-I 

NA În zona sitului nu 

sunt drumuri 

județene. 

În zona sitului nu 

există, în prezent, 

potențial pentru 

dezvoltarea 

stațiunilor turistice.  

Realizarea oricăror 

infrastructuri publice 

de turism se vor duce 

la îndeplinire cu 

respectarea 

obiectelor minime de 

conservare pentru 

specii și habitate. 

ROSCI0366 

Râul Motru 

NA NA E04.01 Infrastructuri 

agricole, construcii in 

peisaj-I 

NA În zona sitului nu 

sunt drumuri 

județene. 

În zona sitului nu 

există, în prezent, 

potențial pentru 

dezvoltarea 

stațiunilor turistice.  

Realizarea oricăror 

infrastructuri publice 

de turism se vor duce 

la îndeplinire cu 

respectarea 

obiectelor minime de 

conservare pentru 

specii și habitate. 

J02.04.01 Inundare-I 
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Denumire sit 
Natura 2000 

Amenințări, presiuni, activități cu impact asupra sitului 
Acțiuni prioritare 

Axa 4/OS7 
Acțiuni prioritare Axa 

6/OS10 
Impact negativ cu 
efect mare asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mare 

asupra sitului 

Impact negativ cu efect 
mediu/mic asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mediu/mic 

asupra sitului 
ROSCI0372 

Dăbuleni-

Potelu 

NA NA NA NA În zona sitului nu 

sunt drumuri 

județene. 

În zona sitului nu 

există, în prezent, 

potențial pentru 

dezvoltarea 

stațiunilor turistice.  

Realizarea oricăror 

infrastructuri publice 

de turism se vor duce 

la îndeplinire cu 

respectarea 

obiectelor minime de 

conservare pentru 

specii și habitate. 

ROSCI0376 

Râul Olt între 

Mărunței și 

Turnu 

Măgurele 

E03.01 Depozitarea 

deseurilor menajere 

/deseuri provenite 

din baze de 

agreement-I 

NA NA NA În zona sitului nu 

sunt drumuri 

județene. 

În zona sitului nu 

există, în prezent, 

potențial pentru 

dezvoltarea 

stațiunilor turistice.  

Realizarea oricăror 

infrastructuri publice 

de turism se vor duce 

la îndeplinire cu 

respectarea 

obiectelor minime de 

conservare pentru 

specii și habitate. 

K02.03 Eutrofizare 

(naturala)-I 

ROSCI0386 

Râul Vedea 

E03.01 Depozitarea 

deseurilor menajere 

NA A04 Pasunatul-I NA În zona sitului nu 

există, în prezent, 
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Denumire sit 
Natura 2000 

Amenințări, presiuni, activități cu impact asupra sitului 
Acțiuni prioritare 

Axa 4/OS7 
Acțiuni prioritare Axa 

6/OS10 
Impact negativ cu 
efect mare asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mare 

asupra sitului 

Impact negativ cu efect 
mediu/mic asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mediu/mic 

asupra sitului 
/deseuri provenite 

din baze de 

agreement-I 

În zona sitului nu 

sunt drumuri 

județene. 

potențial pentru 

dezvoltarea 

stațiunilor turistice.  

Realizarea oricăror 

infrastructuri publice 

de turism se vor duce 

la îndeplinire cu 

respectarea 

obiectelor minime de 

conservare pentru 

specii și habitate. 

 A11 Alte activitati 

Agricole decat cele 

listate mai sus-I 

E01 Zone urbanizate, 

habitare umana 

(locuinte umane)-O 

F03.0.01 Colectare de 

animale (insecte, 

reptile, amfibieni...)-I 

I01 Specii invazive 

non-native(alogene)-I 

ROSCI0403 

Vânju Mare 

NA NA NA NA În zona sitului nu 

sunt drumuri 

județene. 

În zona sitului nu 

există, în prezent, 

potențial pentru 

dezvoltarea 

stațiunilor turistice.  

Realizarea oricăror 

infrastructuri publice 

de turism se vor duce 

la îndeplinire cu 

respectarea 

obiectelor minime de 

conservare pentru 

specii și habitate. 
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Denumire sit 
Natura 2000 

Amenințări, presiuni, activități cu impact asupra sitului 
Acțiuni prioritare 

Axa 4/OS7 
Acțiuni prioritare Axa 

6/OS10 
Impact negativ cu 
efect mare asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mare 

asupra sitului 

Impact negativ cu efect 
mediu/mic asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mediu/mic 

asupra sitului 
ROSCI0405 

Dealurile 

Strehaia- 

Bâtlanele 

NA NA B01.02 Plantare 

artificiala, pe teren 

dechis (copaci nenativi)-

O 

NA În zona sitului nu 

sunt drumuri 

județene. 

În zona sitului nu 

există, în prezent, 

potențial pentru 

dezvoltarea 

stațiunilor turistice.  

Realizarea oricăror 

infrastructuri publice 

de turism se vor duce 

la îndeplinire cu 

respectarea 

obiectelor minime de 

conservare pentru 

specii și habitate. 

B02.04 Indepartarea 

arborilor uscati sau 

in curs de uscare-O 

B03 Exploatare 

forestiera fara 

replantare sau 

refacere naturala-O 

B06 Pasunatul in 

padure/in zona 

impadurita-O 

I01 Specii invazive 

non-native(alogene)-O 

ROSCI0420 

Oprănești 

NA NA B02.04 Indepartarea 

arborilor uscati sau 

in curs de uscare-O 

NA În zona sitului nu 

sunt drumuri 

județene. 

În zona sitului nu 

există, în prezent, 

potențial pentru 

dezvoltarea 

stațiunilor turistice.  

Realizarea oricăror 

infrastructuri publice 

de turism se vor duce 

la îndeplinire cu 

respectarea 

obiectelor minime de 

B03 Exploatare 

forestiera fara 

replantare sau 

refacere naturala-O 

B06 Pasunatul in 

padure/in zona 

impadurita-O 

I01 Specii invazive 

non-native(alogene)-O 
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Denumire sit 
Natura 2000 

Amenințări, presiuni, activități cu impact asupra sitului 
Acțiuni prioritare 

Axa 4/OS7 
Acțiuni prioritare Axa 

6/OS10 
Impact negativ cu 
efect mare asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mare 

asupra sitului 

Impact negativ cu efect 
mediu/mic asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mediu/mic 

asupra sitului 
K01.01 Eroziune-O conservare pentru 

specii și habitate. K02.01 Schimbarea 

compozitiei de specii 

(succesiune)-O 

ROSCI0432 

Prunișor 

D01 Drumuri, poteci 

si cai ferate-O 

NA B02.04 Indepartarea 

arborilor uscati sau 

in curs de uscare-O 

NA În zona sitului nu 

sunt drumuri 

județene. 

În zona sitului nu 

există, în prezent, 

potențial pentru 

dezvoltarea 

stațiunilor turistice.  

Realizarea oricăror 

infrastructuri publice 

de turism se vor duce 

la îndeplinire cu 

respectarea 

obiectelor minime de 

conservare pentru 

specii și habitate. 

H05.01 Gunoiul si 

deseurile solide-I 

B06 Pasunatul in 

padure/in zona 

impadurita-O 

 I01 Specii invazive 

non-native(alogene)-O 

K02.01 Schimbarea 

compozitiei de specii 

(succesiune)-O 

K04.01 Competitie-O 

K04.05 Daune cauzate 

de erbivore (inclusiv 

specii de vanat)-O 

M01.02 Secete si 

precipitatii Reduse-O 

ROSCI0442 

Vlădaia-

Oprișor 

NA NA NA NA În zona sitului nu 

sunt drumuri 

județene. 

În zona sitului nu 

există, în prezent, 

potențial pentru 

dezvoltarea 

stațiunilor turistice.  

Realizarea oricăror 

infrastructuri publice 
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Denumire sit 
Natura 2000 

Amenințări, presiuni, activități cu impact asupra sitului 
Acțiuni prioritare 

Axa 4/OS7 
Acțiuni prioritare Axa 

6/OS10 
Impact negativ cu 
efect mare asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mare 

asupra sitului 

Impact negativ cu efect 
mediu/mic asupra 

sitului 

Impact pozitiv cu 
efect mediu/mic 

asupra sitului 
de turism se vor duce 

la îndeplinire cu 

respectarea 

obiectelor minime de 

conservare pentru 

specii și habitate. 

NOTA: I-in interiorul sitului; O – in afara sitului. 
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VI. Măsuri	 de	 reducere	 a	 potențialului	 impact	 generat	 de	 potențiale	
proiecte	

 
Măsuri de conservare propuse în planurile de management ale ariilor naturale protejate 

 

Siturile ROSPA0010 – Bistreț IBA, ROSPA0023 – Confluența Jiu-Dunăre și ROSCI0045 

Coridorul Jiului – din care fac parte și rezervațiile naturale: sit de interes paleontologic Locul 
fosilifer Drănic 2391 și sit de interes botanic Pădurea Zăval IV.33 au un Plan de management 
integrat (PMI) al siturilor Natura 2000 în care sunt prezentate măsurile propuse de conservare 
a speciilor de interes comunitar și a speciilor avifaunistice, cît și a habitatelor lor.  
Siturile ROSPA0023 - Confluența Jiu-Dunăre și ROSPA0010 - Bistreț sunt arii de protecție 
specială avifaunistică situate în județul Dolj și se suprapun aproape în totalitate sitului 
ROSCI0045 Coridorul Jiului, în zona sudică a acestuia, arii naturale de importanță pentru 
speciile de păsări migratoare sau sedentare care sunt dependente de mediul acvatic.  
Situl ROSPA0023 – Confluența Jiu-Dunăre are o suprafață de 19.800 ha și se întinde pe o 
lungime de circa 55 de kilometri, în bazinul inferior al Jiului, în Lunca Jiului, Câmpia Șegarcei și 
pe terasele de luncă ale Dunării. Situl ROSPA0023 – Bistreț IBA cu o suprafața de 1.916 ha, cea 
mai mare parte fiind reprezentată de luciu de apă și habitate umede de tipul mlaștinilor, 
smârcurilor și zăvoaielor. 
Situl ROSCI0045 - Coridorul Jiului are o suprafaţă totală de 71.452 ha, pe o lungime de circa 
150 km din Subcarpaţii Getici şi până la Dunăre și se desfășoară în principal pe teritoriul 
administrativ al județului Dolj - 73,76% din suprafața sitului, precum și în județul Gorj - 25,07% 
din suprafața sitului; suprafețe foarte mici se regăsesc în județele Olt - 0,67% din suprafața 
sitului și Mehedinți - 0,29% din suprafața sitului. Acesta traversează patru din cele 15 
ecoregiuni ale regiunii biogeografice continentale din România: Podişul Getic, Câmpiile 
Găvanu-Burdea, Silvostepa Câmpiei Române, Lunca Dunării. Coridorul Jiului este şi unul dintre 
principalele culoare transbalcanice de migraţie a unui număr impresionant de păsări - drumul 
centro-european-bulgar. Locul fosilifer Drănic are o suprafața de 6,0 ha și este plasat în 
culoarul Jiului, pe taluzul malului drept al acestuia, pe teritoriul administrativ al localității 
Drănic, arie paleontologică ce constituie cel mai sudic punct cu faună romaniană din Oltenia. 
Pădurea Zăval este formată din exemplare seculare de stejari și frasini și plantații de arbori, 
fiind amplasată în sectorul inferior al Jiului, în apropiere de confluența acestuia cu Dunărea, 
pe teritoriul administrativ al localității Ostroveni, cu o suprafața de 351,3 ha.  
 
Tabel 5 – Masuri de conservare privind speciile de interes comunitar din ROSPA0010 Bistreț, 
ROSPA0023 Confluența Jiu-Dunăre ș ROSCI0045 Coridorul Jiului 

Denumire sit 

Natura 2000 

Măsuri de conservare 

Specii de interes 

comunitar 

Măsuri generale de conservare Observații 

ROSPA0010 
– Bistreț 
IPA,  
 

Plante: Marsilea 
quadrifolia 

Ø limitarea accesului animalelor domestice în 
habitatul speciei;  
Ø excluderea bălților cu Marsilea quadrifolia de 
la orice lucrări hidro-ameliorative; 
Ø monitorizarea tuturor populațiilor din sit și a 
zonelor cu habitate potențiale;  

Măsuri 
suplimentare 
de respectat 
conform PMI  
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Denumire sit 

Natura 2000 

Măsuri de conservare 

Specii de interes 

comunitar 

Măsuri generale de conservare Observații 

ROSPA0023 
Confluența 
Jiu-Dunăre, 
 
ROSCI0045 
Coridorul 
Jiului 

Ø ca măsură de reconstrucție ecologică, de 
management activ, se poate recurge la 
repopularea unor bălți, cu material local, 
respectiv sporocarpi prelevați de la populațiile 
din sit sau imediata apropiere. 

Nevertebrate: 
Euphydryas 
aurinia, Carabus 
hungaricus, 
Lycaena dispar, 
Carabus 
hungaricus, 
Lucanus cervus, 
Morimus 
funereus, 
Cerambyx cerdo 
și Carabus 
variolosus 

Ø limitarea folosirii substanțelor chimice pe 
terenurile arabile din interiorul și proximitatea 
sitului, până la o distanță de 200 m de limita 
acestuia, în vederea evitării poluării apei;  
Ø limitarea încărcăturii de animale la cel mult 
0,7 UVM/ha, corelat cu capacitatea de suport a 
pășunilor; 
Ø reglementarea perioadei în care se permite 
pășunatul (recomandat între 15 aprilie şi 31 
octombrie);  
Ø limitarea și controlul folosirii focului pentru 
îndepărtarea vegetației nedorite;  
Ø evitarea extragerii selectiv-preferențiale a 
arborilor aparținând speciilor de Quercus sp.;  
Ø păstrarea a 20% din suprafața acoperită cu 
tufișuri în activitatea de curățare a pajiștilor;  
Ø asigurarea a minim 5 arbori de talie mare/ha, 
morți, căzuți sau pe picior, preferabil din specii 
diferite și aflați în diverse stadii de descompunere 
a lemnului. 

Măsuri 
suplimentare 
specifice 
fiecarei 
specii de 
respectat 
conform PMI 

Pești: Gobio 
albipinnatus, 
Alosa 
immaculata, 
Cobitis taenia, 
Sabanejewia 
aurata, 
Gymnocephalus 
schraetzer, 
Misgurnus 
fossilis, Aspius 
aspius, Pelecus 
cultratus, 
Rhodeus 
sericeus amarus, 
Zingel streber, 
Zingel zingel, 
Barbus barbus, 
Barbus 
meridionalis, 
Gobio 
kessleri 

Ø eliberarea speciilor de peşti de interes 
comunitar prezente în sit, capturate intenţionat 
sau accidental;  
Ø combaterea și prevenirea braconajului; 
Ø populările sau repopulările cu organisme 
acvatice în cadrul sitului se vor face cu avizul 
administratorului;  
Ø controlul și limitarea oricărui tip de activitate 
în albia minoră a ecosistemelor acvatice în 
perioadele de migraţie, reproducere, 
predezvoltare şi iernare a speciilor de peşti de 
interes comunitar;  
Ø controlul extragerii de agregate minerale din 
albia minoră a ecosistemelor acvatice din cadrul 
sitului;  
Ø controlul și sancționarea activităților 
antropice care afectează vegetația ripariană sau 
erodează malurile;  
Ø controlul și interzicerea depozitării deșeurilor 
lichide sau solide în apropierea albiei minore, 
respectiv în apropierea albiei majore a 
ecosistemelor acvatice;  

Măsuri 
suplimentare 
specifice 
fiecarei 
specii de 
respectat 
conform PMI 
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Denumire sit 

Natura 2000 

Măsuri de conservare 

Specii de interes 

comunitar 

Măsuri generale de conservare Observații 

Ø controlul și limitarea concursurilor și 
competițiilor de pescuit sportiv;  
Ø controlul și limitarea folosirii în agricultură a 
produselor biocide, hormonilor şi 
Ø substanţelor chimice – acestea pot ajunge prin 
diverși vectori în mediul acvatic;  
Ø monitorizarea și limitarea activităților care 
generează poluarea difuză a apelor. 

Amfibieni și 
reptile: Bombina 
bombina, 
Triturus 
cristatus, 
Bombina 
variegata, 
Triturus 
dobrogicus și 
Emys orbicularis 

Ø limitarea și controlul activităţilor antropice în 
zona habitatului specific al speciilor de amfibieni 
și reptile;  
Ø monitorizarea acumulărilor temporare şi 
permanente de apă din sit;  
Ø strămutarea habitatelor acvatice de 
reproducere, în cazul în care există riscul ca 
acestea să fie distruse de activități antropice;  
Ø prevenirea colmatării zonelor umede de 
reproducere;  
Ø menținerea sau construirea hibernaculelor în 
apropierea habitatelor de reproducere și în zona 
de ecoton a habitatelor de hrănire, din perioada 
terestră; 
Ø asigurarea conectivității între zonele de 
hibernare și cele de reproducere;  
Ø reglementarea și limitarea circulației 
motorizate în afara drumurilor publice din 
interiorul sitului;  
Ø limitarea utilizării substanțelor chimice în aria 
protejată și mai ales în vecinătatea habitatelor 
acvatice;  
Ø identificarea surselor de ape uzate și a 
agenților poluanți în habitatele acvatice și 
interzicerea deversării acestora; 
Ø identificarea habitatelor umede unde are loc 
secarea;  
Ø întreținerea rigolelor și pâraielor cu rol în 
asigurarea regimului hidric al habitatelor de 
pajiște; 
Ø limitarea extinderii așezărilor umane în cadrul 
sitului;  
Ø realizarea unui management corespunzător al 
deșeurilor în localitățile riverane sitului. 

Măsuri 
suplimentare 
specifice 
fiecarei 
specii de 
interes 
comunitar de 
respectat 
conform PMI 

Păsări: Alcedo 
atthis, Anthus 
campestris, 
Aquila pomarina, 
Ardea Purpurea, 

Ø menţinerea stării de conservare favorabilă a 
speciilor de păsări de interes conservativ prin 
monitorizarea efectivelor populaţionale, a 
modului de implementare al măsurilor de 

Măsurile 
specifice 
pentru 
fiecare 
specie de 



 

109 
 

Denumire sit 

Natura 2000 

Măsuri de conservare 

Specii de interes 

comunitar 

Măsuri generale de conservare Observații 

Ardeola ralloides, 
Aythya nyroca, 
Botaurus stellaris, 
Branta 
ruficollis, Buteo 
rufinus, 
Caprimulgus 
europaeus, 
Chlidonias 
hybridus, 
Chlidonias niger, 
Ciconia ciconia, 
Ciconia nigra, 
Circaetus gallicus, 
Circus 
aeruginosus, 
Circus cyaneus, 
Coracias garrulus, 
Crex 
crex, 
Dendrocopos 
medius, 
Dendrocopos  
syriacus, Egretta 
alba, Egretta 
garzetta, Ficedula 
albicollis, 
Haliaeetus 
albicilla, 
Himantopus 
himantopus, 
Ixobrychus 
minutus, Lanius 
collurio, Larus 
minutus, Lullula 
arborea, 
Nycticorax 
nycticorax, 
Pelecanus crispus, 
Pelecanus 
onocrotalus, 
Pernis apivorus, 
Phalacrocorax 
pygmeus, 
Philomachus 
pugnax, Platalea 
leucorodia, 

management propuse şi a presiunilor ce pot 
afecta speciile;  
Ø interzicerea schimbării modului de utilizare a 
terenurilor;  
Ø menţinerea elementelor de peisaj, respectiv a 
arborilor solitari și arbuştilor maturi izolaţi în 
terenurile deschise, precum şi a aliniamentelor 
de arbori;  
Ø menţinerea calităţii habitatelor forestiere 
printr-un management durabil;  
Ø stabilirea zonelor de linişte pentru vânătoare, 
în conformitate cu legislaţia din domeniu; 
Ø controlul și limitarea utilizării produselor 
biocide, hormoni și substanțe chimice în practicile 
agricole;  
Ø controlul și limitarea utilizării focului deschis şi 
incendierii miriştilor şi a pajiştilor; 
Ø limitarea poluării fonice asociate cu 
acvacultura şi pescuitul de agrement;  
Ø interzicerea deversărilor de substanţe chimice 
sau a dejecţiilor de la fosele septice în zonele 
umede din sit;  
Ø creşterea eficienţei şi calităţii 
managementului deşeurilor; 
Ø interzicerea vânării speciilor de interes 
conservativ din sit. 

păsări de 
interes 
comunitar si 
avifaunistic 
identificată 
în 
cadrul celor 
două situri 
de protecție 
specială 
avifaunistică, 
sunt 
menționate 
în PMI 
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Denumire sit 

Natura 2000 

Măsuri de conservare 

Specii de interes 

comunitar 

Măsuri generale de conservare Observații 

Plegadis 
falcinellus, 
Porzana parva, 
Recurvirostra 
avosetta, Sterna 
albifrons, Sterna 
hirundo, Tringa 
glareola 

 Mamifere:  
- rezidente 
Spermophilus 
citellus, Lutra 
lutra; 
- nerezidente: 
Canis lupus, 
Ursus arctos și 
Lynx lynx 

Ø limitarea și controlul activităţilor antropice în 
zona habitatului specific al speciilor de mamifere 
de interes comunitar prezente în sit;  
Ø reglementarea perioadei în care se permite 
pășunatul și controlul acestuia;  
Ø controlul strict al aplicării legii care interzice 
folosirea focului pentru îndepărtarea vegetației 
nedorite;  
Ø limitarea și controlul folosirii substanțelor 
chimice pe terenurile arabile din interiorul și 
proximitatea sitului - până la o distanță de 200 m 
de limita acestuia;  
Ø combaterea activităților de braconaj;  
Ø păstrarea actualelor coridoare forestiere ce 
leagă pădurile din nordul sitului de habitatele 
montane;  
Ø controlul și limitarea numărului de animale 
domestice care interacționează cu mamiferele 
din sit, cu scopul limitării fenomenului de 
hibridare, transmiterii de agenți patogeni;  
Ø controlul atent al prezentei altor specii 
nespecifice sitului, ca urmare a introducerii 
intenționate sau prin colonizări naturale;  
Ø inițierea unor activități de conștientizare a 
populației locale asupra necesității unui 
management eficient al deșeurilor în zonele 
adiacente habitatelor populate de mamiferele de 
interes comunitar (rezidente sau nerezidente). 

Măsuri 
suplimentare 
specifice 
fiecarei 
specii de 
interes 
comunitar de 
respectat 
conform PMI 

 
Măsurile generale de protecţie şi conservare a habitatelor de interes comunitar, cu scopul 
menţinerii la un nivel optim a stării acestora sunt:  

Ø continuarea identificării, inventarierii și cartării habitatelor de interes comunitar din 
cadrul siturilor; 

Ø evaluarea periodică a stării de conservare a habitatelor de interes comunitar prin 
monitorizarea acestora;  

Ø promovarea regenerărilor naturale în habitatele forestiere;  
Ø limitarea tăierilor în habitatele forestiere;  



 

111 
 

Ø interzicerea plantării sau completării cu specii aflate în afara arealului lor natural, în 
zonele neregenerate din habitatele forestiere;  

Ø limitarea amenajării de drumuri forestiere în habitatele forestiere;  
Ø reglementarea păşunatului, prin menţinerea efectivelor de animale conform bonităţii 

fiecărei păşuni practicarea unui pășunat de tip extensiv;  
Ø interzicerea accesului turmelor de animale în habitatele forestiere;  
Ø controlul și limitarea folosirii de substanțe chimice, îngrăşăminte chimice;  
Ø identificarea surselor de ape uzate și interzicerea deversării apelor uzate și a agenților 

poluanți în habitatele acvatice;  
Ø limitare intervenţiilor asupra habitatelor umede prin activități de desecare, drenare şi 

altele asemenea;  
Ø controlul și interzicerea arderii vegetaţiei;  
Ø controlul și interzicerea depozitării deșeurilor în habitatele de interes comunitar;  
Ø managementul rețelei hidrografice astfel încât să fie asigurate condițiile necesare 

conservării habitatelor;  
Ø menținerea habitatelor forestiere cel puțin la suprafețele actuale;  
Ø menținerea habitatelor învecinate celor forestiere cu scopul menținerii aspectului 

mozaicat natural;  
Ø menținerea unor zone reprezentative, cu păduri mai bătrâne, cât mai apropiate ca 

structură și funcții de pădurile fără intervenții antropice sau cu intervenții minime; 
acestea vor constitui rezerve de material semincer și vor asigura existența unor specii 
de faună dependente de pădurile mature;  

Ø păstrarea lemnului uscat/mort în cantitate de 5-10 arbori/ha; aceștia trebuie să fie din 
toate speciile lemnoase existente în pădure, de vârste diferite, cu grad diferit de 
degradare, arbori singulari sau în grupuri amenajate;  

Ø respectarea interdicțiilor de exploatare a habitatelor forestiere aluviale, evitarea 
tăierilor pe văile umede care conservă specii importante de nevertebrate, amfibieni și 
reptile, evitarea oricăror lucrări în imediata apropiere a râurilor și pâraielor, inclusvi a 
traversării apelor cu utilaje de orice fel. 

 
Tabel 6– Masuri de conservare privind habitatele de interes comunitar din ROSCI0045 Coridorul Jiului 

Denumire sit 

Natura 2000 

Masuri de conservare 

Habitate de interes 

comunitar 

Masuri generale de conservare 

ROSCI0045 
Coridorul 
Jiului 

Habitatul 1530* - 
Pajiști și mlaștini 
sărăturate panonice 

Ø exploatarea extensivă ca pășune ca măsură principală de 
conservare, cea care este de natură să asigure menținerea 
acestui habitat;  
Ø limitarea supraîncărcării cu animale; supraîncărcarea cu 
animale poate constitui o amenințare pentru starea 
habitatului, aceasta fiind o problemă generală pentru toate 
habitatele de pajiști din sit;  
Ø limitarea pătrunderii speciilor invazive (Amorpha 
fruticosa), în special în zonele marginale ale habitatului;  
Ø aplicarea măsurilor de agro-mediu poate asigura 
conservarea acestui habitat 
NA 

Habitatul 2130* - Dune 
fixate de coastă cu 

Ø limitarea înlocuirii pășunii cu terenuri arabile;  
Ø eliminarea speciilor invazive;  
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Denumire sit 

Natura 2000 

Masuri de conservare 

Habitate de interes 

comunitar 

Masuri generale de conservare 

vegetație erbacee - 
dune gri 

Ø monitorizarea și controlul evoluției biocenotice, mai ales 
în porțiunile marginale ale habitatului;  
Ø managementul deșeurilor și combaterea depozitărilor 
ilegale de deșeuri. 

Habitatul 3130 - Ape 
stătătoare oligotrofe 
până la mezotrofe, cu 
vegetaţie de 
Littorelletea uniflorae 
şi/sau Isoëto-
Nanojuncetea 

Ø controlul și reglementarea managemetului resurselor de 
apă, inclusiv prin limitarea efectuării de lucrări de 
regularizare dacă acestea sunt defavorabile acestui habitat;  
Ø limitarea instalării în perioada de creștere a apelor a 
speciilor arbustive invazive (Amorpha fruticosa), acestea 
putând putând constitui un factor de degradare a habitatului; 
Ø interzicerea și combaterea depozitărilor ilegale de 
deșeuri. 

Habitatul 3140 - Ape 
puternic oligo-
mezotrofe cu vegetaţie 
bentonică de specii 
de Chara 

Ø limitarea poluării difuze a apelor de suprafaţă, inclusiv 
prin interzicerea folosirii substanțelor chimice pe terenurile 
arabile din interiorul sitului sau din proximitatea acestuia - 
până la 200 metri;  
Ø controlul și reglementarea managemetului resurselor de 
apă, inclusiv prin limitarea efectuării de lucrări de 
regularizare;  
Ø managementul vegetației acvatice și de mal;  
Ø controlul și managementul deșeurilor. 

Habitatul 3150 - Lacuri 
eutrofe naturale cu 
vegetaţie de 
Magnopotamion sau 
Hydrocharition 

Ø limitarea poluării difuze a apelor de suprafaţă, inclusiv 
prin interzicerea folosirii substanțelor chimice pe terenurile 
arabile din interiorul sitului sau din proximitatea acestuia - 
până la 200 metri;  
Ø controlul și managementul deșeurilor;  
Ø controlul și reglementarea managemetului resurselor de 
apă;  
Ø includerea în sit a unei zone situate în zona Bratovoiești, 
ocupate de habitatul 3150 și unde s-a identificat specia de 
interes comunitar Marsilea quadrifolia. 

Habitatul 3260 - 
Cursuri de apă din zona 
de câmpie până în 
etajul montan, cu 
vegetație de 
Ranunculion fluitantis 
şi Callitricho-
Batrachion 

Ø limitarea poluării difuze a apelor de suprafaţă, inclusiv 
prin interzicerea folosirii substanțelor chimice pe terenurile 
arabile din interiorul sitului sau din proximitatea 
Ø acestuia - până la 200 metri;  
Ø controlul și managementul deșeurilor;  
Ø managementul vegetației acvatice și de mal;  
Ø monitorizarea eventualei schimbări a compoziției de 
specii. 

Habitatul 3270 - Râuri 
cu maluri nămoloase, 
cu vegetaţie de 
Chenopodion rubri p.p. 
şi Bidention p.p 

Ø limitarea poluării difuze a apelor de suprafaţă, inclusiv 
prin interzicerea folosirii substanțelor chimice pe terenurile 
arabile din interiorul sitului sau din proximitatea acestuia - 
până la 200 metri;  
Ø controlul și reglementarea managemetului resurselor de 
apă; 
Ø eliminarea speciilor invazive 
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Denumire sit 

Natura 2000 

Masuri de conservare 

Habitate de interes 

comunitar 

Masuri generale de conservare 

Habitatul 6120* - 
Pajişti xerice şi calcifile 
pe nisipuri 

Ø reglementarea pășunatului și intensității acestuia, 
respeciv menținerea efectivelor de animale conform bonității 
fiecărei pășuni;  
Ø controlul și limitarea folosirii focului pentru îndepărtarea 
vegetației nedorite;  
Ø interzicerea înlocuirii modului de folosință a terenului, 
respectiv din pășune în teren arabil;  
Ø includerea în sit a unei suprafețe din zona Malu Mare pe 
care s-au identificat pajiști ale habitatului prioritar 6120*, 
bogate în specia Jasione heldreichii, endemit geografic 
conform Flora europaea. 

Habitatul 6240* - 
Pajişti stepice 
subpanonice 

Ø controlul populațiilor de specii invasive;  
Ø limitarea pășunatului intensiv - menţinerea efectivelor de 
animale conform bonităţii fiecărei păşuni;  
Ø controlul proceselor naturale de succesiune - limitarea 
instalării arbuștilor și a ferigii de câmp;  
Ø conștientizarea deținătorilor de terenuri și fermierilor cu 
privire la calitatea habitatului;  
Ø facilitarea acordarii de plăți compensatorii - măsură 
indirectă. 

Habitatul 6260* - 
Stepe panonice pe 
nisipuri 

Ø controlul și limitarea pășunatului intensiv prin menţinerea 
efectivelor de animale 
Ø conform bonităţii fiecărei păşuni;  
Ø interzicerea schimbării modului de utilizare a terenului, 
respectiv din pășuni în teren arabil; 
Ø eliminarea speciilor invazive non-native (de exemplu 
Robinia pseudacacia, care a fost cultivată în trecut pentru 
fixarea nisipurilor; în mai mică măsură poate invada Ailanthus 
glandulosus sau Amorpha fruticosa); 
Ø controlul și limitarea plantațiilor forestiere, care pot 
înlocui complet acest habitat. 

Habitatul 6430 - 
Comunităţi de lizieră 
cu ierburi înalte 
higrofile de la nivelul 
câmpiilor, până la cel 
montan și alpin 

Ø monitorizarea și eliminarea din timp a speciilor invazive 
(Helianthus tuberosus, Impatiens glanduligera, Reynoutria 
japonica sau Rudbeckia laciniata);  
Ø controlul și limitarea folosirii focului pentru îndepărtarea 
vegetației nedorite;  
Ø controlul defrișărilor din vecinătate; 
Ø reglementarea pășunatului - prin menținerea efectivelor 
de animale conform bonității fiecărei pășuni;  
Ø păstrarea regimului hidric fără intervenții antropice 
majore. 

Habitatul 6440 - Pajiști 
aluviale ale văilor 
râurilor cu Cnidion 
dubii 

Ø exploatarea extensivă a habitatului; 
Ø reglementarea pășunatului și intensității acestuia prin 
menținerea efectivelor de animale conform bonității fiecărei 
pășuni;  
Ø limitarea fertilizării, inclusiv interzicerea folosirii 
substanțelor chimice pentru fertilizare,  
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Denumire sit 

Natura 2000 

Masuri de conservare 

Habitate de interes 

comunitar 

Masuri generale de conservare 

Ø monitorizarea și eliminarea din timp a speciilor invazive 
(Amorpha fruticosa, Reynoutria japonica),  
Ø includerea în sit a unei zone situate în zona Deleni-Olari, 
ocupate de habitatul 6440, cu o populație reprezentativă de 
Anacamptis palustris ssp. Elegans. 

Habitatul 6510 - 
Fâneţe de joasă 
altitudine (cu 
Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba 
officinalis) 

Ø exploatarea extensivă a habitatului, ca fâneață cosită 
tardive, eventual mixt, respectiv o cosire și pășunat cu 
încărcătură moderată;  
Ø monitorizarea și eliminarea din timp a speciilor invazive; 
Ø interzicerea folosirii substanțelor chimice pentru 
fertilizare - fertilizarea va fi exclusiv organică, în acord cu 
prevederile măsurilor de agromediu. 

Habitatul 9130 - Păduri 
de fag de tip Asperulo-
Fagetum 

Ø aplicarea unui management silvic de conservare 
dinamică;  
Ø interzicerea defrișărilor rase și a exploatărilor fără 
replantare;  
Ø controlul speciilor invazive și a celor non-native "repede 
crescătoare";  
Ø controlul și interzicerea pășunatului în pădure;  
Ø controlul amplasării platformelor de colectare a 
materialului lemnos și a drumurilor de acces;  
Ø menținerea unui număr optim de arbori uscați sau în curs 
de uscare, de 5-10 arbori/ha. 

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

Ø limitarea defrișărilor cu scopul menținerii unei acoperiri 
ridicate a arboreului pentru a nu permite invazia unor specii 
iubitoare de lumină sau alohtone; 
Ø controlul și eliminarea speciilor invazive;  
Ø interzicerea pășunatului în pădure;  
Ø controlul proporției echilibrate între speciile arborescente 
dominante, pentru a evita "cărpinizarea". 

Habitatul 91E0* - 
Păduri aluviale de 
Alnus glutinosa şi 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Ø asigurarea regenerării naturale a speciilor native in situ;  
Ø eliminarea speciilor invazive;  
Ø controlul activităților antropice în habitat;  
Ø interzicerea pășunatului în habitat;  
Ø controlul și reglementarea managemetului resurselor de 
apă;  
Ø interzicerea și controlul eventualelor depozitări de 
deșeuri în cadrul habitatului;  
Ø reconstrucția ecologică a malurilor degradate, folosind 
speciile edificatoare ale habitatului 91E0* 

Habitatul 91F0 - Păduri 
mixte de luncă de 
Quercus robur, Ulmus 
laevis și Ulmus minor, 
Fraxinus excelsior sau 
Fraxinus angustifolia 

Ø controlul și limitarea tăierilor ilegale;  
Ø interzicerea pășunatului în pădure și limitarea tranzitului 
animalelor domestice prin habitat;  
Ø monitorizarea, controlul și îndepărtarea speciilor invazive 
(Amorpha fruticosa, Robinia pseudacacia);  
Ø controlul plantărilor pentru a nu afecta structura 
habitatului;  
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Denumire sit 

Natura 2000 

Masuri de conservare 

Habitate de interes 

comunitar 

Masuri generale de conservare 

din lungul marilor râuri 
(Ulmenion minoris) 

Ø monitorizarea atacurilor de insecte sau a altor dăunători. 

Habitatul 91I0* - 
Păduri stepice euro-
siberiene de Quercus 
spp. 

Ø controlul și limitarea defrișărilor;  
Ø interzicerea pășunatul în pădure și limitarea tranzitului 
animalelor domestice prin habitat;  
Ø monitorizarea, controlul și îndepărtarea speciilor invazive 
(Robinia pseudacacia);  
Ø controlul plantărilor pentru a nu afecta structura 
habitatului;  
Ø controlul și interzicerea arderii vegetației din vecinătatea 
habitatului;  
Ø controlul declanșării unor succesiuni care nu sunt în 
favoarea habitatului. 

Habitatul 91M0 - 
Păduri balcano-
panonice de cer şi 
gorun 

Ø limitarea defrișărilor și interzicerea tăierilor rase;  
Ø eliminarea speciilor invazive;  
Ø controlul și limitarea plantărilor de arbori nenativi și 
eliminarea treptată a plantațiilor vechi de arbori nenativi;  
Ø interzicerea pășunatului și tranzitului animalelor în 
habitat - tranzitul poate contribui la diseminarea speciilor 
invazive și la ruderalizarea habitatului. 

Habitatul 91Y0 - Păduri 
dacice de stejar și 
carpen 

Ø controlul și limitarea tăierilor ilegale de arbori;  
Ø controlul și eliminarea populațiilor din specii invasive;  
Ø interzicerea pășunatului în pădure;  
Ø efectuarea de intervenții silvo-culturale numai dacă 
acestea sunt justificate din punct de vedere al menținerii 
biodiversității și în sensul succesiunii naturale;  
Ø interzicerea și controlul eventualelor depozitări de 
deșeuri în cadrul habitatului;  
Ø măsuri de educație ecologică și conștientizare. 

Habitatul 92A0 - Păduri 
galerii (zăvoaie) cu 
Salix alba și Populus 
alba 

Ø controlul și limitarea defrișărilor și a tăierilor ilegale;  
Ø interzicerea pășunatul în habitat și limitarea tranzitului 
animalelor domestice;  
Ø monitorizarea, controlul și îndepărtarea speciilor invazive 
(Acer negundo, Amorpha fruticosa, Ailanthus glandulosus);  
Ø controlul plantărilor pentru a nu afecta structura 
habitatului;  
Ø controlul și interzicerea arderii vegetației din vecinătatea 
habitatului;  
Ø interzicerea și controlul eventualelor depozitări de 
deșeuri în cadrul habitatului;  
Ø controlul și limitarea carierelor și extragerii de agregate 
minerale care pot afecta negativ habitatul;  
Ø reconstrucția ecologică a malurilor degradate, folosind 
speciile edificatoare ale habitatului 92A0. 
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ROSCI0039 Ciuperceni-Desa, ce include ROSPA0013 Calafat-Ciuperceni-Dunăre, 2.392 - 

Ciuperceni-Desa, 2.398 - Balta Lată, 2.397 - Balta Neagră 
Situl de interes comunitar ROSCI0039 Ciuperceni-Desa este situată în județul Dolj, ce are o 
suprafață totală de 39.765 ha (80% proprietate privată și 20% proprietate de stat) și are în 
componență următoarele arii naturale: 
• ROSPA0013 Calafat - Ciuperceni – Dunăre, cu suprafaţa de 29.024,3 ha. 
• CIUPERCENI - DESA – ORNITOLOGICA (2.392), cu o suprafață de 200 ha. 
• BALTA LATA (2.398), cu o suprafață de 28 ha. 
• BALTA NEAGRA (2.397), cu o suprafață de 120 ha. 
Speciile de interes comunitar și avifaunistic sunt prezentate în tabelul de mai jos pentru care 
sunt necesare măsuri de conservare. 
 
Tabel 7– Masuri de conservare privind speciile de interes comunitar din ROSCI0039 Ciuperceni-Desa și 
ROSPA0013 Calafat-Ciuperceni-Dunăre 

Denumire 

sit Natura 

2000 

Masuri de conservare 

Specii de interes 

comunitar 
Masuri generale de conservare Observații 

ROSCI0039 
Ciuperceni 
–Desa,  
 
ROSPA0013 
Calafat - 
Ciuperceni - 
Dunăre 

Plante:  
Marsilea quadrifolia, 
Aldrovanda 
vesiculosa, Colchicum 
arenarium, Potentilla 
Reptans, Caldesia 
Parnassifolia 

Ø limitarea accesului animalelor domestice 
în habitatul speciei;  
Ø excluderea bălților cu Marsilea 
quadrifolia de la orice lucrări hidro-
ameliorative; 
Ø monitorizarea tuturor populațiilor din sit 
și a zonelor cu habitate potențiale;  
Ø ca măsură de reconstrucție ecologică, de 
management activ, se poate recurge la 
repopularea unor bălți, cu material local, 
respective sporocarpi prelevați de la 
populațiile din sit sau imediata apropiere. 

Măsuri 
suplimentare 
de respectat 
conform PMI  

Nevertebrate: 
Cerambyx cerdo, 
Carabus hungaricus, 
Anisus Vorticulus, 

Ø limitarea folosirii substanțelor chimice pe 
terenurile arabile din interiorul și 
proximitatea sitului, până la o distanță de 
200 m de limita acestuia, în vederea evitării 
poluării apei;  
Ø limitarea încărcăturii de animale la cel 
mult 0,7 UVM/ha, corelat cu capacitatea de 
suport a pășunilor; 
Ø reglementarea perioadei în care se 
permite pășunatul (recomandat între 15 
aprilie şi 31 octombrie);  
Ø limitarea și controlul folosirii focului 
pentru îndepărtarea vegetației nedorite;  
Ø evitarea extragerii selectiv-preferențiale 
a arborilor aparținând speciilor de Quercus 
sp.;  
Ø păstrarea a 20% din suprafața acoperită 
cu tufișuri în activitatea de curățare a 
pajiștilor;  

Măsuri 
suplimentare 
specifice 
fiecarei specii 
de respectat 
conform PMI 
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Denumire 

sit Natura 

2000 

Masuri de conservare 

Specii de interes 

comunitar 
Masuri generale de conservare Observații 

Ø asigurarea a minim 5 arbori de talie 
mare/ha, morți, căzuți sau pe picior, 
preferabil din specii diferite și aflați în 
diverse stadii de descompunere a lemnului. 

Pești:  
Umbra krameri, Gobio 
kessleri, Alosa 
Pontica, Gobio 
Albipinnatus, Aspius 
Aspius, Rhodeus 
Sericeus Amarus, 
Misgurnus Fossilis, 
Cobitis Taenia, 
Gymnocephalus 
Schraetzer, Pelecus 
Cultratus, 
Gymnocephalus 
baloni, Sabanejewia 
aurata,  
 

Ø eliberarea speciilor de peşti de interes 
comunitar prezente în sit, capturate 
intenţionat sau accidental;  
Ø combaterea și prevenirea braconajului; 
Ø populările sau repopulările cu organisme 
acvatice în cadrul sitului se vor face cu avizul 
administratorului; 
Ø interzicerea populării cu specii alohtone 
de peşti (în special ciprinide est asiatice); 
Ø controlul și limitarea oricărui tip de 
activitate în albia minoră a ecosistemelor 
acvatice în perioadele de migraţie, 
reproducere, predezvoltare şi iernare a 
speciilor de peşti de interes comunitar;  
Ø controlul extragerii de agregate minerale 
din albia minoră a ecosistemelor acvatice 
din cadrul sitului;  
Ø controlul și sancționarea activităților 
antropice care afectează vegetația ripariană 
sau erodează malurile;  
Ø controlul și interzicerea depozitării 
deșeurilor lichide sau solide în apropierea 
albiei minore, respectiv în apropierea albiei 
majore a ecosistemelor acvatice;  
Ø controlul și limitarea concursurilor și 
competițiilor de pescuit sportiv;  
Ø controlul și limitarea folosirii în 
agricultură a produselor biocide, hormonilor 
şi 
Ø substanţelor chimice – acestea pot 
ajunge prin diverși vectori în mediul acvatic;  
Ø monitorizarea și limitarea activităților 
care generează poluarea difuză a apelor. 

Măsuri 
suplimentare 
specifice 
fiecarei 
specii de 
respectat 
conform PMI 

Amfibieni si reptile: 
Bombina bombina,  
Salamandra 
salamandra, Hyla 
arborea, Rana 
temporaria, Rana 
Dalmatina, Bufo 
Viridis Viridis, Broasca 
țestoasă de apă, 
Elaphe longissima, 

Ø menţinerea vegetaţiei palustre în contra-
canale în perioada Aprilie-August pentru 
asigurarea habitatului caracteristic speciilor 
de amfibieni și reptile specifice 

Măsuri 
suplimentare 
specifice 
fiecarei 
specii de 
respectat 
conform PMI 
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Denumire 

sit Natura 

2000 

Masuri de conservare 

Specii de interes 

comunitar 
Masuri generale de conservare Observații 

Testudo hermanni, 
Lacerta viridis, Natrix 
tessellata, Testudo 
graeca, Anguis 
Fragilis 
Păsări: Alcedo atthis, 
Ardea purpurea, 
Ardeola ralloides, 
Aythya myroca, 
Botaurus stellaris,  
Branta ruficollis, 
Burhinus oedicnemus, 
Caprimulgus 
europaeus, Chlidonias 
hybridus, Chlidonias 
niger, Ciconia ciconia, 
Ciconia ciconia, Circus 
aeruginosus, Circus 
cyaneus, Coracias 
garrulus,Cygnus 
cygnus, Egretta alba,  
Falco columbarius, 
Gavia arctica, Gavia 
stellata, Haliaeetus 
albicilla, Ixobrychus 
minutus, Lullula 
arborea, Mergus 
albellus, Milvus 
migrans, Nycticorax 
nycticorax, Pandion 
haliaetus, Pelecanus 
crispus, Pelecanus 
onocrotalus, 
Phalacrocorax 
pygmeus, Platalea 
leucorodia, Plegadis 
falcinellus, Sterna 
hirundo, Tringa 
glareola, Larus 
Melanocephalus, Crex 
Crex, Anas 
Platyrhynchos, Gavia 
Immer, Larus Minutus 

Ø menţinerea stării de conservare 
favorabilă a speciilor de păsări de interes 
conservativ prin monitorizarea efectivelor 
populaţionale, a modului de implementare 
al măsurilor de management propuse şi a 
presiunilor ce pot afecta speciile;  
Ø menţinerea calităţii habitatelor 
forestiere printr-un management durabil;  
Ø stabilirea zonelor de linişte pentru 
vânătoare, în conformitate cu legislaţia din 
domeniu; 
Ø controlul și limitarea utilizării produselor 
biocide, hormoni și substanțe chimice în 
practicile agricole;  
Ø controlul și limitarea utilizării focului 
deschis şi incendierii miriştilor şi a pajiştilor; 
Ø limitarea poluării fonice asociate cu 
acvacultura şi pescuitul de agrement;  
Ø interzicerea deversărilor de substanţe 
chimice sau a dejecţiilor de la fosele septice 
în zonele umede din sit;  
Ø creşterea eficienţei şi calităţii 
managementului deşeurilor; 
Ø interzicerea vânării speciilor de interes 
conservativ din sit. 
Ø monitorizarea schimbării folosinţei 
terenurilor 
Ø menţinerea calităţii habitatului de 
hrănire de la coada lacurilor pentru speciile 
de interes. 

Măsurile 
specifice 
pentru 
fiecare 
specie de 
păsări de 
interes 
comunitar si 
avifaunistic 
identificată 
în 
cadrul celor 
două situri 
de protecție 
specială 
avifaunistică, 
sunt 
menționate 
în PMI 

Mamifere: 
Spermophilus citellus, 
Lutra lutra, Cricetus 
Cricetus, Neomys 

Ø prevenirea incendierilor de stuf şi papură 
în sit; 
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Denumire 

sit Natura 

2000 

Masuri de conservare 

Specii de interes 

comunitar 
Masuri generale de conservare Observații 

Anomalus Milleri, 
Capreolus Capreolus 

Ø investigarea şi evaluarea utilizării şi a 
tipurilor de pesticide folosite în pajiştile, 
păşunile şi terenurile agricole din sit 
Ø reducerea presiunii prin păşunat între 
începutul lunii Aprilie şi jumătatea lunii Mai 
în zonele unde a semnalată specia 
Spermophilus citellus 
Ø implementarea legislaţiei referitoare la 
numărul de câini însoţitori permis la o turmă 
în zonele de câmpie. 

 
Tipurile de habitate prezente în situl ROSCI0039 Ciuperceni-Desa (ce include și ROSPA0013 
Calafat-Ciuperceni-Dunăre, 2.392 - Ciuperceni-Desa, 2.398 - Balta Lată, 2.397 - Balta Neagră) 
sunt:  

- 3130 Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetație din Littorelletea 
uniflorae și/sau Isoëto-Nanojuncetea;  

- 3270 Râuri cu mâluri nămoloase cu vegetație de Chenopodion rubri și Bidention ; 
- 6260 * Pajiști panonice și vest-pontice pe nisipuri ; 
- 6440 Pajiști aluviale din Cnidion dubii ; 
- 6510 Pajiști de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) ; 
- 91I0 * Vegetatie de silvostepa eurosiberiana cu Quercus spp. ; 
- 2160 Dune cu Hippophae rhamnoides ; 
- 2190 Depresiuni umede intradunale ; 
- 1530 * Pajiști și mlaștini sărăturate panonice și ponto-sarmatice ; 
- 3140 Ape puternic oligo-mezotrofe cu vegetație bentonică de specii de Chara ; 
- 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 
- 91F0 Paduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau 

Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris) ; 
- 92A0 Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba. 

Măsurile de conservare nu sunt propuse explicit în cadrul PMI - ROSCI0039 Ciuperceni-Desa, 
dar trebuie să includă următoarele aspecte, pentru implementarea în cadrul activităților pe 
care le promovează viitoarele programe: 

- Asigurarea conservării speciilor prioritare din sit în scopul menţinerii stării de 
conservare favorabilă a speciilor, cu măsurile prezentate mai sus; 

- Prevenirea incendierilor de stuf şi papură în sit; 
- Reducerea presiunii prin păşunat; 
- Menţinerea calităţii habitatului de hrănire de la coada lacurilor; 
- Interzicerea populării lacurilor cu specii alohtone de peşti; 
- Menținerea calității apei; 
- Gestiunea durabilă a deșeurilor la nivelul autorităților locale; 
- Monitorizarea activităților de pescuit sportiv şi a celor de pescuit comercial 

nereglementat/de subzistenţă; 
- Investigarea şi evaluarea utilizării şi a tipurilor de pesticide folosite în pajiştile, păşunile 

şi terenurile agricole din sit; 
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- Limitarea activităţilor ilegale şi dăunătoare valorilor naturale specifice sitului (braconaj 
piscicol şi cinegetic, exploatări neautorizate de material lemnos, poluare, 
managementul neadecvat al deşeurilor, incendieri, construcţii ilegale; 

- Utilizarea durabilă a resurselor naturale, ce asigură suportul pentru speciile și 
habitatele de interes comunitare. 

În cadrul Planului de Management integrat al siturilor ROSCI0039 Ciuperceni-Desa (ce include 
și ROSPA0013 Calafat-Ciuperceni-Dunăre, 2.392 - Ciuperceni-Desa, 2.398 - Balta Lată, 2.397 - 
Balta Neagră) se vor accepta activități de conservare și promovare a patrimoniului natural cu 
exploatarea şi valorificarea raţională a resurselor naturale, păstrarea şi perpetuarea tradiţiilor 
locale în beneficiul comunităţilor umane din zona ariilor protejate şi a publicului larg printr-un 
turism durabil, astfel:  

- Promovarea păstrării și revitalizarea activităților tradiționale în cadrul comunităților 
locale prin care să crească calitatea vieții localnicilor prin investiții durabile și a 
experienţelor vizitatorilor prin servicii de turism şi recreere orientate spre natură cu 
respectarea ariilor de senzitivitate; 

- Valorificarea resurselor și produselor locale în acord cu măsurile de exploatare a 
acestora impuse de custodele sitului prin planul de management integrat pentru 
protecția și conservarea speciilor și habitatelor de interes comunitar și/sau 
avifaunistic; 

- Administrarea durabilă a pescăriilor și includerea măsurilor și regulilor 
managementului durabil în contractele de administrare ale fermelor piscicole; 

- Promovarea și integrarea măsurilor şi regulilor de gestionare durabilă a pajiștilor în 
contractele de închiriere și de folosință a terenurilor; 

- Activități educaționale și cercuri tematice referitoare la habitatele speciilor de 
mamifere, amfibieni, peşti, reptile, ziua păsărilor pentru creșterea gradului de 
conștientizare și informare privind protecția și conservarea speciilor și a habitatelor de 
interes comunitar. 

 

ROSPA0011 Blahnița, ROSCI0173 Pădurea Stârmina, ROSCI0306 Jiana și ROSPA0046 Gruia-

Gârla Mare  

Ariile protejate ROSPA0011 Blahnița, ROSCI0173 Pădurea Stârmina, ROSCI0306 Jiana, trupul 
care se suprapune parțial cu ROSCI0306 Jiana al ROSPA0046 Gruia-Gârla Mare, precum și ariile 
naturale protejate de interes național: 2.605. Pădurea Bunget și 2.612. Pădurea Stârmina și 
zona umedă Hinova-Ostrovul Corbului sunt situate în Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest 
Oltenia, în județul Mehedinți și se întind pe o suprafață de 47.764 ha. 
Măsuri de conservare și protecție generale 

Pentru habitatele din ROSCI0173 Pădurea Stârmina: 92A0 Zăvoaie cu Salix alba și Populus 
alba; 91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun; 91F0 Păduri ripariene mixte cu Quercus 
robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri 
(Ulmenion minor) sunt propuse urmatoarele măsuri de conservare: 

- Asigurarea conservării habitatelor, în sensul menținerii stării de conservare favorabilă 
a habitatelor pentru asigurarea continuității habitatului în locațiile populațiilor 
speciilorsus numite și a zonelor vecine; 

- Exploatarea masei lemnoase executată în afara sezonului de vegetație a speciilor 
respective; 

- Colectarea materialului lemnos desfășurat cu minime prejudicii pentru sol; 
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- Excluderea lucrărilor de modificare radicală a habitatului speciilor cu valoare ridicată 
de conservare din ecosistemele limitrofe cu pădurea; 

Pentru habitatele din ROSCI0306 Jiana: 91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun; 91I0 
Vegetatie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.; 92A0 Zăvoaie cu Salix alba și Populus 
alba sunt propuse: 

- Asigurarea regimului hidrologic favorabil menținerii stării favorabile de conservare a 
speciilor și habitatelor,  

- Asigurarea inundațiilor temporare suficient de lungi în timpul primăverii ar facilita 
regenerarea stratului ierbos caracteristic al acestor păduri si ar ajuta la regenerarea 
pădurii de luncă cu specii de esență moale; 

- Integrarea propunerilor de măsuri de gospodărire pentru habitatele forestiere 
prioritare de interes comunitar în amenajamentele silvice; 

- Realizarea interconectivității zonelor cu valoare conservativă ridicată și obținerea unui 
statut de protecție 

Se vor adopta măsuri restrictive generale pentru toată suprafața siturilor ROSCI0173 Pădurea 
Stârmina și ROSCI0306 Jiana: 

- Interzicerea pășunatului în pădure, precum și a tranzitării pădurilor cu animale - oi, 
vaci, capre, cai - în toate zonele cu vegetație forestieră; 

- Interzicerea aprinderii focului în zonele neamenajate pentru acest scop, în zonele cu 
vegetație forestieră sau în apropierea acestora; 

- Interzicerea incendierii vegetației ierboase - pârloage, pășuni, stuf - în situl de 
importanță comunitară sau în vecinătatea acestuia; 

- Interzicerea oricărei intervenții silvice în rezervații, cu excepția lucrărilor periodice de 
igienizare, împădurire, regenerare naturală și tăieri de conservare care pot fi efectuate 
în perioada 15 iulie – 15 martie, lucrări care necesită avizul custodelui/ 

Pentru habitatele din ROSPA0011 Blahnița este importantă protecția a 18 specii de păsări de 
importanță comunitară, respectiv 8 specii de stârci, 2 specii de răpitoare de zi, 2 specii de 
chire, rața roșie (Aythya nyroca), ferestrașul mic (Mergellus albellus), crestețul cenușiu 
(Porzana parva), piciorongul (Himantopus himantopus), cormoranul mic (Phalacrocorax 
pygmeus) și dumbrăveanca (Coracias garrulus).  
ROSCI0173 Pădurea Stârmina găzduiește 3 tipuri de habitate și specii de mamifere, amfibieni, 
pești și nevertebrate de importanță comunitară, respectiv habitatele: 92A0 Zăvoaie cu Salix 
alba și Populus alba, 91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun și 91F0 Păduri ripariene 
mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul 
marilor râuri (Ulmenion minoris), speciile de mamifere vidra (Lutra lutra) și popândăul 
(Spermophilus citellus), speciile de reptile și amfibieni buhai de baltă cu burtă roșie (Bombina 
bombina), broască țestoasă de lac (Emys orbicularis) și broască țestoasă de uscat (Testudo 
hermanni), speciile de pești boarța (Rhodeus sericeus amarus) și țiparul (Misgurnus fossilis) și 
speciile de nevertebrate croitor cenușiu (Morimus funereus) și croitorul mare al stejarului 
(Cermabyx cerdo). În rezervația naturală Pădurea Bunget sunt dominante speciile de floră 
caracteristice pădurilor de luncă cu elemente termofile cum ar fi stejarul brumăriu și cel pufos, 
iar fauna este reprezentată de specii de nevertebrate, păsări și mamifere, unele de importanță 
comunitară sau protejate la nivel național.  
Situl ROSCI0306 Jiana ce cuprinde și ROSPA0046 Gruia-Gârla Mare încadrează 3 habitate de 
interes comunitar, respectiv1: 91I0 Vegetație de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp., 
91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun și 92A0 Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba, 
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dintre care unul fiind prioritar. Situl este important și pentru că adăpostește 7 specii 
enumerate în anexa II a Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică, specii de mamifere, amfibieni și 
nevertebrate, respectiv buhai de baltă cu burtă roșie (Bombina bombina), broască țestoasă de 
lac (Emys orbicularis), broască țestoasă de uscat (Testudo hermanni), tritonul cu creastă 
dobrogean (Triturus dobrogicus), popândăul (Spermophilus citellus), croitorul cenușiu 
(Morimus funereus) și croitorul mare al stejarului (Cermabyx cerdo). 
 
Tabel 8– Masuri de conservare privind speciile de interes comunitar din ROSPA0011 Blahnița, 
ROSPA0046 Gruia-Gârla Mare și ROSCI0306 Jiana 

Denumire sit 

Natura 2000 

Masuri de conservare 

Specii de interes 

comunitar 
Masuri generale de conservare Observatii 

ROSCI0173 
Pădurea 
Stârmina 
 
ROSCI0306 
Jiana 
 
ROSPA0011 
Blahnița 
 
ROSPA0046 
Gruia-Gârla 
Mare 

Plante 
 

Ø limitarea accesului animalelor domestice în 
habitatul speciei;  
Ø interzicerea focului în zonele neamenajate 
pentru acest scop și a incendierii vegetației 
ierboase în siturile Pădurea Stârmina și Jiana și 
în vecinătatea acestora; 
Ø Interzicerea oricărei intervenții silvice în 
rezervații, cu excepția lucrărilor periodice de 
igienizare care pot fi efectuate în perioada 15 
iulie - 15 martie, lucrări care necesită avizul 
custodelui; 
Ø monitorizarea tuturor populațiilor din sit și a 
zonelor cu habitate potențiale;  
Ø ca măsură de reconstrucție ecologică, de 
management activ, se poate recurge la 
repopularea unor bălți, cu material local, de la 
populațiile din sit sau imediata apropiere. 

Măsuri 
suplimentare 
de respectat 
conform PMI  

Nevertebrate 
 

Ø Păstrarea copacilor bătrâni sau uscați la 
limita pădurii;  
Ø Păstrarea rădăcinilor copacilor de cvercine 
bătrâni tăiați în Pădurea Stârmina; 
Ø Utilizarea extensivă a pajiștilor umede din 
zona localității Gogoșu; 
Ø Păstrarea vegetației ierboase și lemnoase 
de-a lungul ravenelor și a izvoarelor din 
interiorul pădurilor. 

Măsuri 
suplimentare 
specifice 
fiecarei 
specii de 
respectat 
conform PMI 

Pești 
 

Ø Plantarea de pâlcuri adiționale de salcii în 
combinație cu plop alb, în zona situata aval de 
localitatea Balta Verde; 
Ø Stabilizarea malurilor, apariția zonelor de 
ascunziș, creșterea calității și cantității resursei 
trofice zona Blahnița; 
Ø Menținerea trunchiurilor și rădăcinilor 
arborilor din albia minora a pâraielor; 
Ø Prevenirea utilizarii apei pâraielor Blahnița și 
Orevița pentru irigarea culturilor agricole și 
legumicole; 

Măsuri 
suplimentare 
specifice 
fiecarei 
specii de 
respectat 
conform PMI 
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Denumire sit 

Natura 2000 

Masuri de conservare 

Specii de interes 

comunitar 
Masuri generale de conservare Observatii 

Ø Prevenirea deversării de substanțe chimice 
folosite în agricultură și legumicultură în apa 
pâraielor precum și spălării animalelor, 
autovehiculelor sau a oricăror instalații și utilaje 
în apa pâraielor; 
Ø Prevenirea depozitării deșeurilor în albiile 
minore/majore ale pâraielor; 
Ø Prevenirea arderii stufului și a vegetației 
malurilor; 
Ø Prevenirea lucrărilor de extracție de 
agregate minerale din albiile minore ale 
pâraielor; 
Ø Prevenirea lucrărilor de extracție de 
agregate minerale din albiile minore ale 
pâraielor; 
Ø Prevenirea introducerii de specii noi de pești 
alohtone, mai ales a celor cu caracter invaziv; 
Ø Extinderea controlată a suprafețelor cu luciu 
de apă. 

Amfibieni si 
reptile din 
ROSCI0173 
Pădurea 
Stârmina și 
ROSCI0306 
Jiana 

Ø Menținerea habitatelor pentru susținerea 
stării favorabile de conservare a speciilor de 
herpetofaună; 
Ø Păstrarea nealterată a structurii habitatelor 
naturale nisipoase și umede în contextul 
asigurării unui habitat specific pentru speciile 
de herpetofaună din ariile naturale protejate. 

Măsuri 
suplimentare 
specifice 
fiecarei 
specii de 
respectat 
conform PMI 

Păsări din 
ROSCI0173 
Pădurea 
Stârmina, 
ROSPA0011 
Blahnița, 
ROSPA0306 
Jiana, 
ROSPA0046 
Gruia-Gârla Mare 
- trupul care se 
suprapune 
parțial cu 
ROSCI0306 Jiana 
- 2.605 Pădurea 
Bunget 
2.612 Pădurea 
Stârmina: 
 

Ø Menţinerea stării de conservare favorabilă a 
speciilor de păsări de interes conservativ prin 
monitorizarea efectivelor populaţionale, a 
modului de implementare al măsurilor de 
management propuse şi a presiunilor ce pot 
afecta speciile;  
Ø Menţinerea calităţii habitatelor forestiere 
printr-un management durabil;  
Ø Prevenirea incendierilor de stuf și papură în 
sit; 
Ø Asigurarea statutului favorabil de 
conservare pentru specia Coracias garrulus; 
Ø Menținerea și/sau refacerea aliniamentelor 
de arbori/arbuști pentru asigurarea condițiilor 
de cuibărit pentru speciile Coracias garrulus, 
Lanius collurio, Upupa epops, Oriolus oriolus; 
Ø Limitarea deranjului speciilor cuibăritoare în 
păduri de luncă prin practici forestiere; 
Ø Amplasarea de structuri artificiale pentru 
îmbunătățirea condițiilor de cuibărit din sit 
pentru specia Sterna hirundo; 

Măsurile 
specifice 
pentru 
fiecare 
specie de 
păsări de 
interes 
comunitar si 
avifaunistic 
identificată 
în 
cadrul celor 
două situri 
de protecție 
specială 
avifaunistică, 
sunt 
menționate 
în PMI 
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Denumire sit 

Natura 2000 

Masuri de conservare 

Specii de interes 

comunitar 
Masuri generale de conservare Observatii 

Ø Menținerea condițiilor de cuibărit propice 
pentru speciile Himantopus himantopus, 
Chlidonias hybridus, Heliaetus albicilla; 
Ø Îmbunătățirea calității habitatului de hrănire 
pentru specia Lanius collurio; 
Ø Menținerea proporției de specii alohtone de 
pești - în special ciprinide est-asiatice - de la 
amenajarea piscicolă de la Rotunda la nivelul 
actual și interzicerea populării cu acestespecii a 
zonei de la Ostrovul Corbului; 
Ø Controlul și limitarea utilizării focului deschis 
şi incendierii miriştilor şi a pajiştilor; 
Ø Interzicerea deversărilor de substanţe 
chimice sau a dejecţiilor de la fosele septice în 
zonele umede din sit;  
Ø Creşterea eficienţei şi calităţii 
managementului deşeurilor; 
Ø Interzicerea vânării speciilor de interes 
conservativ din sit cu stabilirea zonelor de 
liniște; 
Ø Asigurarea unui management adecvat al 
vânătorii pentru speciile permise cu instruirea 
vânătorilor și controlul braconajului; 
Ø Explorarea posibilităților de a uni 
ROSPA0046 Gruia-Gârla Mare cu 
Ø ROSPA0011 Blahnița; 
Ø Marcarea liniilor electrice de înaltă 
Ø tensiune cu markere speciale 
Ø pentru a preveni coliziunea cu păsările; 
Ø Utilizarea conform legislației a plaselor 
monofilament pentru scăderea motalității unor 
păsări ce se prind în acestea; 
Ø Crearea de noi habitate acvatice pe bazinele 
nefolosite din amenajarea piscicolă Rotunda 
precum și din imediata apropiere a fermei; 

Mamifere 
 

Ø Evitarea degradării pășunilor - islazurilor 
prin pășunat insuficient; 
Ø Evitarea intensificării agriculturii, a utilizării 
substanțelor chimice, a unirii mai multor 
parcele, a monoculturilor, cu stimularea 
practicării agriculturii tradiționale; 
Ø Prevenirea incendierilor de stuf şi papură în 
situri; 
Ø Evitarea extinderii pădurilor cu glădiță; 
Ø Evitarea extinderii localităților și a 
construcțiilor înspre habitatele ocupate de 
popândău; 

Măsuri 
suplimentare 
specifice 
fiecarei 
specii de 
respectat 
conform PMI 
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Denumire sit 

Natura 2000 

Masuri de conservare 

Specii de interes 

comunitar 
Masuri generale de conservare Observatii 

Ø Aplicarea unor măsuri restrictive generale 
pentru toată suprafața sitului ROSCI0306 Jiana 
cu asigurarea zonelor de liniște prin evitarea 
mijloacelor auto în Pădurea Bungetu, 
igienizarea și curățarea punctelor de interes, 
interzicerea capturării speciilor de mamifere de 
interes pentru sit, interzicerea depozitării de 
orice fel a deșeurilor în sit. 

 
In zona și pe teritoriul celor 4 situri Natura 2000  prezentate mai sus Blahnița, Padurea 
Stârmina, Jiana și Gruia-Gârla Mare se vor promova următoarele tipuri de activități cu 
respectarea condițiilor impuse de custodele siturilor în acord cu planul de management 
integrat: 

- servicii tradiționale locale pentru administrarea durabilă a fermelor în funcție de 
specificul acestora; 

- dezvoltarea unor activități fără impact sau cu impact nesemnificativ în cadrul sitului cu 
respectarea ariilor de senzitivitate și a măsurilor de conservare a speciilor de interes; 

- dezvoltarea infrastructurii și serviciilor necesare unui turism durabil prin intermediul 
valorilor naturale și culturale și de recreere orientate spre natură. 

 
ROSPA0025 Cozia- Buila Vânturarița și ROSCI0046 Cozia 

Măsuri speciale de protejare și conservare: 
Ø Supravegherea pe timp de zi/noapte a zonelor vulnerabile în care se pot produce încălcări 
ale Regulamentului ariilor protejate din zona Parcul Național (PN) Cozia (sustrageri de arbori, 
braconaj, incendii, distrugeri ale diverselor amenajări etc.), cu o rețea de camere foto trapping 
și camere video live. Aceste echipamente vor fi folosite și în cadrul unor activități de 
monitorizare floră/faună, activități turistice etc.; 
Ø Restricționarea sau limitarea accesului în punctele în care acest lucru se impune, prin 
amplasarea unei rețele de bariere fixe și mobile; 
Ø Efectuarea de patrulări săptămânale, pe cuprinsul ariilor protejate din zona PN Cozia de 
către agenții de teren ai APNC cu organe ale Jandarmeriei Montane, Poliției, etc.; 
Ø Instituirea unui sistem de evacuare a deşeurilor din parc şi realizarea de coşuri de gunoi 
antiurs care să evite atragerea animalelor sălbatice şi dependenţa lor de resturile menajere; 
Ø Combaterea de către gestionarii fondurilor cinegetice a câinilor şi pisicilor hoinare, care 
aduc pagube directe şi indirecte unor specii de faună, prin tulburarea liniștii, uciderea unor 
exemplare - în mod special a puilor, distrugerea cuiburilor, a ouălor, răspândirea de boli şi 
paraziţi, etc.; 
Ø Realizarea scărilor de trecere pentru speciile piscicole, pe văile cu amenajări (lucrări 
corecții torenți) care limitează deplasarea acestor specii: Valea Băiașului, Lotrișorul de Narățu, 
Valea Păușa. Repopularea cu specii de pești indigen a văilor calamitate de viiturile 
extraordinare din ultimii ani: Valea Călinești; 
Ø Menținerea unui volum de lemn mort în habitatele forestiere. Deoarece în zonele de 
protecție integrată (ZPI) nu se fac tratamente și lucrări silvice care să impună aceste 
intervenții, măsura privește doar zona de conservare durabilă (ZCD). Arborii uscați pe picior 
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sau cei cazuți la pământ, contribuie la menținerea echilibrului relațiilor pradă-prădător și la 
complexitatea unor lanțuri trofice ce duc la stabilizarea ecosistemelor pădurii. Având în vedere 
specificul terenurilor forestiere din zona PN Cozia, cu pante în general mari, cu volum edafic 
relativ mic, se impune menținerea unui număr de arbori uscați pe picior, între 5%-10% din 
numărul total de arbori uscați la ha., în funcție și de situația concretă din teren; 
Ø Interzicerea tăierilor rase în arboretele de rășinoase din zona PN Cozia. Motivația acestei 
măsuri este pentru faptul că în PN Cozia pădurile de rășinoase din ZCD care pot face obiectul 
exploatărilor forestiere, sunt situate la altitudini înalte, pe pante relativ mari. Se asigură astfel 
protecția solurilor împotriva eroziunii și aspectul peisagistic al cadrului natural într-o arie 
protejată de interes național; 
Ø Referitor la recoltarea masei lemnoase, pentru amplasarea unor noi căi de acces (drumuri 
forestiere, drumuri de tractor), se vor analiza toate variantele de evitare a traversării cursurilor 
de apă. În situaţia în care acest lucru nu este posibil, traversarea se va face perpendicular pe 
cursul de apă şi se vor amplasa podeţe pereate sau tuburi. 
 

ROSPA0026 Cursul Dunării-Baziaș-Porțile de Fier 

Măsurile generale de management pentru conservarea speciilor și habitatelor în cadrul 
acestui SPA sunt: 
Ø pentru eficientizarea protecţiei şi conservării speciilor, trebuie în primul rând avută în 
vedere protecţia habitatelor acestor specii;  
Ø cartarea, menţinerea unei stării de conservare favorabilă sau refacerea stării de 
conservare specială a habitatelor şi monitorizarea lor;  
Ø interzicerea/limitarea oricărui tip de poluare-chimică, fonică, fecaloid- menajeră, 
antropică, precum şi interzicerea/ limitarea folosirii vehiculelor motorizate-ATV, motociclete 
offroad pe drumurile forestiere şi în afara drumurilor publice;  
Ø interzicerea/limitarea folosirii îngrăşămintelor chimice, ierbicidelor sau pesticidelor 
interzicerea/limitarea intervenţiilor asupra habitatelor umede: desecare, drenare în 
habitatele naturale; 
Ø evaluarea calităţii apelor;  
Ø combaterea braconajului la speciile de interes cinegetic, precum şi a colectării diferitelor 
specii de floră şi faună; 
Ø conştientizarea şi educarea continuă a comunităţilor locale asupra necesităţii ocrotirii şi 
protecţiei speciilor de floră şi faună şi a folosirii de mijloace ecologice în vederea unei 
dezvoltării durabile; 
Ø interzicerea arderii miriştelor, a folosirii focului în locuri neamenajate. 
 

ROSPA0035 Domogled-Valea Cernei și ROSCI0069 Domogled-Valea Cernei  

Măsurile propuse pentru conservarea habitatelor și a speciilor de interes comunitar sunt 
prezentate în tabele de mai jos. 
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Tabel 9 Masuri de conservare privind speciile de interes comunitar din ROSCI0069 Domogled- Valea 
Cernei 

Denumire sit 

Natura 2000 

Masuri de conservare 

Habitate de interes 

comunitar 

Masuri generale de conservare 

 

ROSPA0035 
Domogled-
Valea 
Cernei și 
ROSCI0069 
Domogled-
Valea 
Cernei  

Habitatul 9530* 
Păduri 
(sub)mediteraneene 
de pini negri endemici 
 

Ø Reconstrucția ecologică a suprafeței afectate de 
incendiul din 2013, folosind resursa genetică locală, situata 
în afara suprafeţelor cu protecție strictă;  
Ø Monitorizarea arborilor debilitați de incendiu în ceea ce 
privește o posibilă infestare cu ipidae și limitarea infestării 
cu curse feromonale, dacă este cazul;  
Ø Monitorizare habitatului. 

Habitatul 9530* pe 
suprafețele și cu 
metodologiile propuse 
de către Groza și Goia: 
 

Ø Realizarea unui program de conștientizare publică 
referitor la acest tip de habitat, destinat turiștilor și 
vizitatorilor care ajung în parc;  
Ø Interzicerea abaterii turiștilor de la traseele turistice 
marcate și semnalizarea acestui lucru pe traseu;  
Ø Interzicerea prelevării de puieți de pin din natură pe 
teritoriul parcului, cu excepția puieților utilizațiîn cercetările 
științifice;  
Ø Interzicerea recoltării plantelor medicinale și a 
produselor accesorii ale pădurii;  
Ø Asigurarea cunoașterii și respectării prevederilor 
regulamentului parcului de către comunitățile locale și de 
către turiști/vizitatori.  
Ø Controlul şi interzicerea totală a deplasării vehiculelor cu 
motor în afara drumurilor special amenajate.  

Habitatul 6190 Pajiști 
panonice de stâncării 
(Stipo-Festucetalia 
pallentis) 
 

Ø Conștientizarea publică referitor la obligativitatea 
respectării traseelor turistice marcate, a locurilor de campare 
și a regulamentului ariei naturale protejate;  
Ø Monitorizarea strictă de către administrație a folosinței 
pajiștilor;  
Ø Controlul şi interzicerea totală a deplasării vehiculelor cu 
motor în afara drumurilor special amenajate;  
Ø Realizarea unui program de conștientizare publică cu 
privirela acest tip de habitat, destinat turiștilor și vizitatorilor 
care ajung în parc;  
Ø Asigurarea cunoașterii și respectării prevederilor 
regulamentului parcului de către comunitățile locale și de 
către turiști/vizitatori.  

Habitatul 6210 Pajiști 
xerofile seminaturale 
și facies cu tufişuri pe 
substrate calcaroase 
(Festuco-Brometalia) 
 

Ø Realizarea unui studiu asupra bonității pajiștilor și a 
capacității de suport a acestora în ceea ce privește 
încărcătura unitate vită mare /hectar; 
Ø Avizarea de către administrație a efectivelor de animale 
care urmeză să pășuneze pajiștile și controlarea respectării 
acestor efective în teritoriu, pe parcursul sezonului de 
vegetație; 
Ø Conștientizarea publică referitor la obligativitatea 
respectării traseelor turistice marcate, a locurilor de campare 
și a regulamentului ariei naturale protejate; 
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Denumire sit 

Natura 2000 

Masuri de conservare 

Habitate de interes 

comunitar 

Masuri generale de conservare 

 

Ø Desfășurarea unei campanii publice referitoare la 
ruperea/culegerea/recoltarea florilor din flora spontană din 
parc, cu precădere a speciilor de orhidee; 
Ø Stabilirea unor suprafețe martor pentru monitorizare care 
să beneficieze de management nonintervenționist pentru o 
perioadă de minim 10 ani și a unor suprafețe folosite pentru 
pășunat și compararea rezultatelor diversității biologice de 
pe cele 2 areale; 
Ø Interzicerea păşunatului primăvara devreme, imediat 
după topirea zăpezii şi în perioadele ploioase când 
capacitatea de absorbţie a solului pentru apă este redusă; 
Ø Interzicerea utilizării îngrăşămintelor chimice; 
Ø Monitorizarea strictă de către administraţie a folosinței 
pajiștilor;  
Ø Controlul şi interzicerea totală a deplasării vehiculelor cu 
motor în afara drumurilor special amenajate;  
Ø Realizarea unui program de conștientizare publică 
referitor la acest tip de habitat, destinat turiștilor și 
vizitatorilor care ajung în parc;  
Ø Asigurarea cunoașterii și respectării prevederilor 
regulamentului parcului de către comunitățile locale și de 
către turiști/vizitatori.  

Habitatul 8160* 
Grohotișuri medio-
europene carbonatice 
din etajele colinar şi 
montan 
 

Ø Interzicerea prelevării de către comunitățile locale și de 
către turiști a calcarelor dezagregate din masivele 
înconjurătoare și a grohotișurilor;  
Ø Interzicerea ieșirii turiștilor de pe traseele marcate și 
semnalizarea pe teren a acestei reguli; Evitarea tăierii, 
dezrădăcinării, colectării sau distrugerii vegetației în 
habitatul 8160*, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;  
Ø Monitorizarea stării de conservare a acestui habitat de 
către angajații parcului;  
Ø Controlul şi interzicerea totală a deplasării vehiculelor cu 
motor în afara drumurilor special amenajate;  
Ø Realizarea unui program de conștientizare publică 
referitor la acest tip de habitat, destinat turiștilor și 
vizitatorilor care ajung în parc;  
Ø Asigurarea cunoașterii și respectării prevederilor 
regulamentului parcului de către comunitățile locale și de 
către turiști/vizitatori.  

Habitatul 9180* 
Păduri de Tilio-
Acerion pe versanţi, 
grohotişuri și ravene 
 

Ø Aplicarea unui management silvic prin promovarea 
regenerărilor naturale și a structurii arboretelor care să 
mențină habitatul;  
Ø Controlul şi interzicerea totală a deplasării vehiculelor cu 
motor în afara drumurilor special amenajate;  
Ø Realizarea unui program de conștientizare publică 
referitor la acest tip de habitat, destinat turiștilor și 
vizitatorilor care ajung în parc;  
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Denumire sit 

Natura 2000 

Masuri de conservare 

Habitate de interes 

comunitar 

Masuri generale de conservare 

 

Ø Asigurarea cunoașterii și respectării prevederilor 
regulamentului parcului de către comunitățile locale și de 
către turiști/vizitatori.  

Habitatul 91M0 
Păduri balcano-
panonice de cer şi 
gorun 
 

Ø Respectarea prevederilor Codului Silvic și controlul pe 
teren a respectării acestor prevederi; Interzicerea abaterii 
turiștilor de la traseele turistice marcate și semnalizarea 
acestui lucru pe traseu; 
Ø Controlul şi interzicerea totală a deplasării vehiculelor cu 
motor în afara drumurilor special amenajate; 
Ø Realizarea unui program de conștientizare publică 
referitor la acest tip de habitat, destinat turiștilor și 
vizitatorilor care ajung în parc; 
Ø Asigurarea cunoașterii și respectării prevederilor 
regulamentului parcului de către comunitățile locale și de 
către turiști/vizitatori.  

Habitatul 91K0 Păduri 
ilirice de Fagus 
sylvatica (Aremonio-
Fagion) 
 

Ø Conversia pe termen mediu și lung a plantațiilor de 
rășinoase din acest tip de habitat către tipul natural 
fundamental de pădure; 
Ø Monitorizarea strictă de către administrația Parcul 
Naţional Domogled - Valea Cernei a activităților de 
gospodărire forestieră pe întreaga suprafață a habitatuluiși 
dacă se va impune, includerea zonelor valoroase pentru 
conservarea acestui tip de habitat în Zona de Protecţie 
Integrală; 
Ø Aplicarea unui management silvic conform 
amenajamentului silvic, prin promovarea regenerărilor 
naturale și a structurii arboretelor care să mențină habitatul; 
Ø Controlul extinderii rețelei de drumuri forestiere în 
perimetrul habitatului; 
Ø Implementarea unui caracter eco - turistic măcar parțial 
turismului din arealul bazinului inferior al văii Cernei este 
esențial pentru menținerea acestui tip de habitat în 
perimetrul Băile Herculane. Aici se află câteva areale unde 
acest tip de habitat se menține în stare excepțională de 
conservare, cu păduri de fagi seculari, cum ar fi de exemplu 
amonte de Cascada Vânturătoarea. Interzicerea oricăror 
forme de exploatare forestieră în acest perimetru trebuie să 
aibă și în viitor un caracter foarte strict.  

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

Ø Conversia pe termen mediu și lung a plantațiilor de 
rășinoase din acest tip de habitat către tipul natural 
fundamental de pădure; 
Ø Monitorizarea strictă de către administrația Parculului 
Naţional Domogled - Valea Cernei a activităților de 
gospodărire forestieră pe întreaga suprafață a habitatului; 
Ø Controlul extinderii rețelei de drumuri forestiere în 
perimetrul habitatului.  
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Denumire sit 

Natura 2000 

Masuri de conservare 

Habitate de interes 

comunitar 

Masuri generale de conservare 

 

Habitatul 9110 Păduri 
de fag de tip Luzulo - 
Fagetum, păduri de 
fag acidofile de tip 
central-european  
 

Ø Monitorizarea strictă de către administrația parcului a 
activităților de gospodărire forestieră pe întreaga suprafață a 
habitatului; 
Ø Conversia pe termen mediu și lung a plantațiilor de 
rășinoase din acest tip de habitat către tipul natural 
fundamental de pădure; 
Ø Controlul extinderii rețelei de drumuri forestiere în 
perimetrul habitatului; 
Ø Implementarea unui caracter eco - turistic măcar parțial 
turismului din arealul bazinului inferior al văi Cernei este 
esențial pentru menținerea acestui tip de habitat în 
perimetrul Băile Herculane. Aici se află câteva areale unde 
acest tip de habitat se menține în stare excepțională de 
conservare, cu păduri de fagi seculari cum ar fi de exemplu 
amonte de Cascada Vânturătoarea; 
Ø Interzicerea  oricăror forme de exploatare forestieră în 
acest perimetru trebuie să aibă și în viitor un caracter foarte 
strict.  

Habitatul 9130 Păduri 
de fag de tip Asperulo-
Fagetum, păduri de 
fag neutrofile de tip 
central-european 
 

Ø Eliminarea pe termen mediu și lung a plantațiilor de 
rășinoase existente din perimetrul pădurilor de foioase; 
Ø Monitorizarea strictă de către administrația parcului a 
activităților de gospodărire forestieră pe întreaga suprafață a 
habitatului; 
Ø Controlul extinderii rețelei de drumuri forestiere în 
perimetrul habitatului.  

Habitatul 9410 Păduri 
acidofile de molid 
(Picea) din etajul 
montan până în cel 
alpin (Vaccinio-
Piceetea) 
 

Ø Aplicarea unui management silvic prin promovarea 
regenerărilor naturale și a structurii arboretelor care să 
mențină habitatul şi dacă se va impune, includerea zonelor 
valoroase pentru conservarea acestui tip de habitat în Zona 
de Protecţie Integrală; 
Ø Eliminarea pe termen mediu și lung a plantațiilor de 
rășinoase alohtone existente din perimetrul pădurilor de 
molid naturale; 
Ø Controlul şi interzicerea totală a deplasării vehiculelor cu 
motor în afara drumurilor special amenajate; 
Ø Monitorizarea strictă de către administrația administrația 
parcului a activităților de gospodărire forestieră pe întreaga 
suprafață a habitatului; 
Ø Controlul extinderii rețelei de drumuri forestiere în 
perimetrul habitatului.  

Habitatul 91Q0 Păduri 
vest-carpatice de 
Pinus sylvestris pe 
substrate calcaroase 
 

Ø Interzicerea realizării de exploatări de piatră, chiar și a 
celor de dimensiuni reduse, în arealul Ciucevelor Cernei; 
Ø Interzicerea realizării de drumuri forestiere în perimetrul 
masivelor calcaroase ale Ciucevelor, mai aproape de 300 m 
de limita geologică a acestora.  

Habitatul 91E0* 
Păduri aluviale cu 

Ø Controlul pășunatului, amenajărilor și construcțiilor de 
orice fel în perimetrul arboretelor de arin și salcie, fapt ce ar 
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Denumire sit 

Natura 2000 

Masuri de conservare 

Habitate de interes 

comunitar 

Masuri generale de conservare 

 

Alnus glutinosa și 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 
 

permite în timp regenerarea asociaţiilor arbustive și ierbacee 
a acestor habitate; 
Ø Interzicerea lucrărilor hidrotehnice de amenajare a albiei 
râului Cerna și afluenților săi în perimetrul habitatului, cu 
excepția celor absolut necesare; 
Ø Interzicerea realizarii de drumuri naționale, județene și 
forestiere în perimetrul habitatului și reducerea/controlul 
strict a lucrarilor de intretinere absolut necesare; 
Ø Refacerea la scară largă a acestui tip de habitat trebuie să 
urmărească și refacerea rolului său originar de coridor 
ecologic în special pentru mamifere, păsări și alte specii.  

Habitatul 4060 
Tufărișuri (sub)alpine 
și boreale 
 

Ø Interzicerea defrișării și incendierea tufărișurilor în scopul 
extinderii pășunilor subalpine; 
Ø Diminuarea drastică pe termen mediu și lung a 
suprapășunatului și realizarea unui echilibru și pășunat 
extensiv pe platourile subalpine; 
Ø Interzicerea deschiderii de noi drumuri forestiere spre 
circurile glaciare, de exemplu Micușa, unde se mai păstrează 
ultimele fragmente consistente din acest tip de habitat, ce ar 
putea încuraja deplasarea turmelor de oi în aceste arele, 
ultimele ferite de efectele distrugătoare ale 
suprapășunatului.  

Habitatul 4070* 
Tufărişuri de Pinus 
mugo şi 
Rhododendron 
myrtifolium 
 

Ø Interzicerea defrișării și incendierea tufărișurilor în scopul 
extinderii pășunilor subalpine: 
Ø Interzicerea deschiderii de noi drumuri forestiere spre 
circurile glaciare, de exemplu Micușa, unde se mai păstrează 
ultimele fragmente consistente din acest tip de habitat ce ar 
putea încuraja migrația turmelor de oi în aceste areale, 
ultimele ferite de efectele distrugătoare ale 
suprapășunatului.  

Habitatul 4080 
Tufărişuri subarctice 
de Salix sp. 
 

Ø Interzicerea defrișării și incendierea tufărișurilor în scopul 
extinderii pășunilor subalpine. Realizarea unui pășunat 
rational în zona habitatului, cu o încărcătură de animale 
stabilită în acest sens pe baza unor studii de bonitate a 
pajiştilor.  

Habitatul 6150 Pajiști 
boreale și alpine pe 
substrate silicatice: 
 

Ø Realizarea unui pășunat rational în zona habitatului, cu o 
încărcătură de animale stabilită în acest sens pe baza unor 
studii de bonitate a pajiştilor; 
Ø Stabilirea bonității pajiștilor și a capacității de suport a 
acestora în ceea ce privește încărcătura unitate vită mare 
/hecta; 
Ø Avizarea de către administrația parcului a efectivelor de 
animale care urmeză să pășuneze pajiștile și controlarea 
respectării acestor efective în teritoriu, pe parcursul 
sezonului de vegetație.  
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Habitatul 6230* 
Pajişti de Nardus 
bogate în specii, pe 
substraturi silicatice 
din zone montane (şi 
submontane, în 
Europa continentală) 
 

Ø Realizarea unui pășunat rațional în zona habitatului, cu o 
încărcătură de animale stabilită în acest sens pe baza unor 
studii de bonitate a pajiştilo; 
Ø Stabilirea bonității pajiștilor și a capacității de suport a 
acestora în ceea ce privește încărcătura unitate vită 
mare/hectar; 
Ø Avizarea de către administrația parcului a efectivelor de 
animale care urmeză să pășuneze pajiștile și controlarea 
respectării acestor efective în teritoriu, pe parcursul 
sezonului de vegetație.  

Habitatul 8220 
Versanţi stâncoşi 
silicatici cu vegetaţie 
casmofitică 

Ø Interzicerea deschiderii de cariere de piatră, chiar și a 
celor de mici dimensiuni, în perimetrul stâncăriilor situate la 
la altitudini mai mari de 1.500 m. 

Habitatul 3230 
Vegetaţie lemnoasă 
cu Myricaria 
germanica de-a lungul 
cursurilor de apă 
montane:  
 

Ø Verificarea legalităţii construcţiilor de pe malul 
Cernişoarei și sesizarea instituțiilor abilitate; 
Ø Controlul, stoparea şi pedepsirea activităţilor de 
extragere a nisipului și pietrişului din albia râurilor Cerna, 
cursul superior şi Cernişoara, pe întregul curs al acesteia; 
Ø Controlul, monitorizarea şi reducerea numărului de 
animale domestice, în special vite, care calcă malurile răurilor 
menţionate, respectiv afectează populaţia foarte scăzută a 
speciei Myricaria germanica; 
Ø Controlul, verificarea permanentă și pedepsirea celor care 
depozitează sau aruncă deşeuri de orice natură; 
Ø Instalarea panourilor de avertizare; 
Ø Stabilirea unor zone de campare amonte de coada lacului 
Iovanu, întrucât de-a lungul malurilor Cernişoarei există 
foarte multe zone în care se practică campare haotică, 
aruncarea deşeurilor, vetre de foc, incendiere, vandalizare; 
Ø Controlul şi interzicerea deplasării vehiculelor cu motor 
de-a lungul malurilor şi în albia râurilor Cerna şi Cernişoară; 
Ø Interzicerea introducerii speciilor alohtone, de obicei și 
foarte invazive, în perimetrul sau în apropierea acestui 
habitat; 
Ø Dezvoltarea şi promovarea programelor de informare și 
educaţie.  

Habitatul 40A0* 
Tufărişuri 
subcontinentale 
peripanonice 
 

Ø Controlul, verificarea permanentă și pedepsirea celor care 
depozitează sau aruncă deşeuri de orice natură; instalarea 
panourilor de avertizare; 
Ø Interzicerea introducerii de specii alohtone nespecifice 
habitatului în perimetrul sau în apropierea acestui habitat; 
Ø Menţinerea prin păşunat a aspectului mozaicat, după caz, 
reprezentat de zone acoperite de tufărişuri în alternanţă cu 
zone acoperite de vegetaţie ierboasă; 
Ø Dezvoltarea şi promovarea programelor de informare și 
educaţie. 
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Habitatul  6110* 
Pajişti rupicole 
calcifile sau bazifile 
din Alysso-Sedion albi 
 

Ø Controlul şi stoparea colectării de roci; 
Ø Avizarea de către administrația parcului a efectivelor de 
animale care urmeză să pășuneze pajiștile și controlarea 
respectării acestor efective în teritoriu, pe parcursul 
sezonului de vegetație; 
Ø Evitarea tăierii, dezrădăcinării sau distrugerii speciilor de 
plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile 
ciclului lor biologic; 
Ø Dezvoltarea şi promovarea programelor de informare și 
educaţie. 

Habitatul 6170 Pajişti 
calcifile alpine și 
subalpine 
 

Ø Controlul şi evitarea suprapăşunatului, în unele zone, care 
poate duce la degradarea pajiştilor calcifile alpine și 
subalpine; 
Ø Stabilirea bonității pajiștilor și a capacității de suport a 
acestora în ceea ce privește încărcătura unitate vită 
mare/hectar; 
Ø Avizarea de către administrația parcului a efectivelor de 
animale care urmeză să pășuneze pajiștile și controlarea 
respectării acestor efective în teritoriu, pe parcursul 
sezonului de vegetație; 
Ø Interzicerea utilizării îngrăşămintelor chimice și utilizarea 
îngrăşămintelor organice conform principiilor dezvoltării 
durabile; 
Ø Menținerea actualelor trasee turistice din sit și 
conștientizarea publică referitor la obligativitatea respectării 
traseelor turistice marcate, a locurilor de campare și a 
regulamentului ariei naturale protejate.  

Habitatul 6430 
Comunităţi de lizieră 
cu ierburi înalte 
higrofile de la câmpie 
şi din etajul montan 
până în cel alpin 

Ø Controlul, verificarea permanentă și pedepsirea celor care 
depozitează sau aruncă deşeuri de orice natură; 
Ø Instalarea panourilor de avertizare; 
Ø Controlul şi interzicerea totală a deplasării vehiculelor cu 
motor în afara drumurilor special amenajate; 
Ø Interzicerea utilizării ierbicidelor; 
Ø Dezvoltarea şi promovarea programelor de informare și 
educaţie 

Habitatul 6250 Fâneţe 
montane 
 

Ø Monitorizarea și controlul extinderii speciei autohtone 
invazive Pteridium aquilinum, eventual chiar intervenții de 
eliminare a acestei specii de pe suprafețele cele mai 
reprezentative ale acestui tip de habitat; 
Ø Menținerea actualului mod de folosință al pajiștilor; 
Ø Interzicerea utilizării îngrăşămintelor chimice și utilizarea 
îngrăşămintelor organice, conform principiilor dezvoltării 
durabile; 
Ø Cosirea începând cu luna iulie în perimetrul habitatului; 
Ø Controlul şi interzicerea totală a deplasării vehiculelor cu 
motor în afara drumurilor special amenajate; 
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Ø Încurajarea cositului manual și a pășunatului extensiv prin 
aplicarea măsurilor de agro-mediu și scutirea impozitului pe 
teren; 
Ø Menținerea actualelor trasee turistice din sit și 
conștientizarea publică referitor la obligativitatea respectării 
traseelor turistice marcate, a locurilor de campare și a 
regulamentului ariei naturale protejate; 
Ø Interzicerea introducerii de specii alohtone nespecifice 
habitatului în perimetrul sau în apropierea acestui habitat. 

Habitatul 8110 - 
Grohotișuri silicatice 
din etajul montan 
până în etajul nival 

Ø Menținerea actualelor trasee turistice din sit și 
conștientizarea publică referitor la obligativitatea respectării 
traseelor turistice marcate, a locurilor de campare și a 
regulamentului ariei naturale protejat. 

Habitatul 8210 
Versanţi stâncoşi 
calcaroşi cu vegetaţie 
casmofitică 

Ø Menținerea actualelor trasee turistice din sit și 
conștientizarea publică referitor la obligativitatea respectării 
traseelor turistice marcate, a locurilor de campare și a 
regulamentului ariei naturale protejate.  
 

Habitatul 9150 Păduri 
medio-europene de 
fag din 
Cephalanthero-Fagion 
pe substrate 
calcaroase 

Ø Controlul şi interzicerea totală a deplasării vehiculelor cu 
motor în afara drumurilor special amenajate; 
Ø Menținerea actualelor trasee turistice din sit și 
conștientizarea publică referitor la obligativitatea respectării 
traseelor turistice marcate, a locurilor de campare și a 
regulamentului ariei naturale protejate.  

Habitatul 91H0* - 
Păduri panonice de 
stejar pufos 
 

Ø Aplicarea unui management silvic prin promovarea 
regenerărilor naturale și a unei structuri a arboretelor care să 
mențină habitatul; 
Ø Controlul şi interzicerea totală a deplasării vehiculelor cu 
motor în afara drumurilor special amenajate; 
Ø Menținerea actualelor trasee turistice din sit și 
conștientizarea publică referitor la obligativitatea respectăii 
traseelor turistice marcate, a locurilor de campare și a 
regulamentului ariei naturale protejate. 

Habitatul  
6240* – Pajiști stepice 
subpanonice 

Ø Stabilirea bonității pajiștilor și a capacității de suport a 
acestora în ceea ce privește încărcătura unitate vită 
mare/hectar; 
Ø Avizarea de către administrația parcului a efectivelor de 
animale care urmează să pășuneze pajiștile și controlarea 
respectării acestor efective în teritoriu, pe parcursul 
sezonului de vegetație; 
Ø Interzicerea utilizării îngrăşămintelor chimice și utilizarea 
a îngrăşămintelor organice conform principiilor dezvoltării 
durabile; 
Ø Menținerea actualelor trasee turistice din sit și 
conștientizarea publică referitor la obligativitatea respectăii 
traseelor turistice marcate, a locurilor de campare și a 
regulamentului ariei naturale protejate.  
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Habitatul 6410 - 
Pajiști cu Molinia pe 
soluri calcaroase, 
turboase sau 
argiloase (în cazul 
indentificării lui sau 
reinstalării lui în sit) 
 

Ø Controlul şi interzicerea totală a deplasării vehiculelor cu 
motor în afara drumurilor special amenajate; 
Ø Menținerea actualelor trasee turistice din sit și 
conștientizarea publică referitor la obligativitatea respectării 
traseelor turistice marcate, a locurilor de campare și a 
regulamentului ariei naturale protejate; 
Ø Interzicerea utilizării îngrăşămintelor chimice și utilizarea 
a îngrăşămintelor organice conform principiilor dezvoltării 
durabile; 
Ø Interzicerea introducerii de specii alohtone nespecifice 
habitatului în perimetrul sau în apropierea acestui habitat.  

Habitatul 6440 - 
Pajiști aluviale ale 
văilor râurilor din 
Cnidion dubii / 
Agrostion stoloniferae 

Ø Controlul şi interzicerea totală a deplasării vehiculelor cu 
motor în afara drumurilor special amenajate; 
Ø Menținerea actualelor trasee turistice din sit și 
conștientizarea publică referitor la obligativitatea respectării 
traseelor turistice marcate, a locurilor de campare și a 
regulamentului ariei naturale protejate; 
Ø Interzicerea introducerii de specii alohtone nespecifice 
habitatului în perimetrul sau în apropierea acestui habitat.  

Habitatul 6510 –
Fâneţe de joasă 
altitudine (Alopecurus 
pratensis, 
Sanguisorba 
officinalis) 
 

Ø Controlul şi interzicerea totală a deplasării vehiculelor cu 
motor în afara drumurilor special amenajate; 
Ø Menținerea actualelor trasee turistice din sit și 
conștientizarea publică referitor la obligativitatea respectăii 
traseelor turistice marcate, a locurilor de campare și a 
regulamentului ariei naturale protejate; 
Ø Interzicerea introducerii de specii alohtone nespecifice 
habitatului în perimetrul sau în apropierea acestui habitat; 
Ø Menținerea actualului mod de folosință al pajiștilor; 
Ø Interzicerea utilizării îngrăşămintelor chimice și utilizarea 
a îngrăşămintelor organice conform principiilor dezvoltării 
durabile; 
Ø Cosirea începând cu luna iulie în perimetrul habitatului; 
Ø Controlul şi interzicerea totală a deplasării vehiculelor cu 
motor în afara drumurilor special amenajate; 
Ø Încurajarea cositului manual și a pășunatului extensiv prin 
aplicarea măsurilor de agro-mediu și scutirea impozitului pe 
teren.  

Habitatul  8120 - 
Grohotișuri 
calcaroase și de șisturi 
calcaroase din etajele 
montan și alpin 
(Thlaspietea 
rotundifolii) 

Ø Evitarea tăierii, dezrădăcinării colectării sau distrugerii 
vegetației, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.  
 

Habitatul 91L0 Păduri 
ilirice de stejar cu 
carpen 

Ø Aplicarea unui management silvic prin promovarea 
regenerărilor naturale și a unei structuri a arboretelor care să 
mențină habitatul; 
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 Ø Controlul şi interzicerea totală a deplasări vehiculelor cu 
motor în afara drumurilor special amenajate; 
Ø Menținerea actualelor trasee turistice din sit și 
conștientizarea publică referitor la obligativitatea respectării 
traseelor turistice marcate, a locurilor de campare și a 
regulamentului ariei naturale protejate.  

Habitatul 3220 - 
Cursuri de apă 
montane şi vegetaţia 
erbacee de pe 
malurile acestor 
 

Ø Controlul şi interzicerea totală a deplasării vehiculelor cu 
motor în afara drumurilor special amenajate; 
Ø Menținerea actualelor trasee turistice din sit și 
conștientizarea publică referitor la obligativitatea respectării 
traseelor turistice marcate, a locurilor de campare și a 
regulamentului ariei naturale protejate; 
Ø Interzicerea introducerii de specii alohtone nespecifice 
habitatului în perimetrul sau în apropierea acestui habitat.  

Habitatul 7220* 
Izvoare petrifiante cu 
formare de travertin 

Ø nterzicerea oricărei forme de exploatare a tufurilor 
calcaroase și a travertinului din acest habitat și din 
vecinătate; 
Ø Interzicerea prelevării speciilor de mușchi edificatoare ale 
acestui habitat; 
Ø Datorită sensibilității acestui habitat față de cursurile de 
apă în apropierea cărora se instalează, se impune 
monitorizarea periodică, 2/vară, a surselor de apă de a căror 
existență este legată prezența acestui tip de habitat și a 
habitatului în sine, în scopul observării posibilelor modificări 
ale stării de conservare și a intervențeiei, dacă este posibil.  

Habitatul 8310 - 
Peşteri închise 
accesului public 
 

Ø Limitarea accesului public în peșterile incluse în acest 
habitat; 
Ø Interzicerea modificării morfologiei peșterilor; 
Ø Respectarea măsurilor pentru protecția speciilor de lilieci 
de interes comunitar care folosesc acest habitat. 

 

Măsuri propuse pentru conservarea speciilor de interes comunitar: 
Tabel 10 Măsuri de conservare privind speciile de interes comunitardin ROSPA0035 și ROSCI0069 
Domogled Valea Cernei 

Denumire sit 

Natura 2000 

Masuri de conservare 

Specii de 

interes 

comunitar 

Masuri generale de conservare 

 

ROSPA0035 
și ROSCI0069 
Domogled 
Valea Cernei 
 
 

Plante În cazul speciei Campanula serrata, singura specie cu prezență certă în 
sit dintre cele menționate în formularul standard, măsurile de 
management propuse constau în primul rând în interzicerea recoltării 
exemplarelor speciei, controlul pășunatului și controlul activităților 
turistice.  

Nevertebrate  
Speciile de 
nevertebrate 

Ø Se va evita pe cât posibil taluzarea și orice fel de intervenție asupra 
malurilor apelor curgătoare sau stătătoare;  
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din habitate 
acvatice 
 

Ø Se va interzice betonarea fundului sau a malurilor râurilor cu 
excepția digurilor, barajelor sau a lucrărilor de corecție a torenților;  
Ø Se interzic acțiunile umane asupra habitatelor umede precum: 
desecări, drenări sau regularizări;  
Ø Se va interzice depozitarea deșeurilor pe malurile zonelor umede;  
Ø Se va interzice spălatul vehiculelor, rufelor, recipientelor de orice 
fel și orice fel de deversare în apele din interiorul ariei protejate;  
Ø Se va interzice înlăturarea vegetaţiei lemnoase, de arbori și arbuşti, 
de pe malurile apelor curgătoare sau a lacurilor.  

Speciile de 
nevertebrate 
din habitate de 
tufărişuri, pajişti 
și păşuni 
 

Ø Se interzice plantarea speciilor de plante invazive sau neautohtone; 
Ø Se va promova pășunatul tradițional cu numărul de animale optim, 
rezultat din capacitate de suport a păşunilor;  
Ø Se va promova cositul acolo unde este posibil în detrimentul 
pășunatului;  
Ø Este interzisă depozitarea pe pajişti a deşeurilor de orice natură;  
Ø Se va evita transformarea pajiștilor, fânațelor și a pășunilor în 
terenuri agricole sau alte destinații.  

Speciile de 
nevertebrate 
din habitate de 
pădure 
 

Ø Se va evita mutarea sau extragerea lemnului mort de pe sol;  
Ø Se va evita îndepărtarea arborilor morți pe picior, iar în cazul 
doborârii acestora, se vor lăsa pe sol;  
Ø Interzicerea folosirii biocidelor pe teritoriul sitului; d) Interzicerea 
pășunatului în pădure;  
Ø În exploatări, se va evita târârea buștenilor pe distanțe mari, de 
circa 200 m.  

Peşti 
 

Ø Minimizarea cantităților de apă captate în scopuri casnice din 
cursuri de apă de suprafață,prin utilizarea apei din puţurile forate;  
Ø Combaterea/prevenirea braconajul și a pescuitul excesiv;  
Ø Interzicerea oricărui tip de activitate în albia minoră a ecosistemelor 
acvatice reofile din cadrul ariei naturale protejată ROSCI0069 
Domogled - Valea Cernei, în perioadele de migraţie, reproducere, 
predezvoltare şi iernare a organismelor acvatice, februarie-iulie, 
octombrie-ianuarie; 
Ø Eliberarea următoarelor specii de peşti capturate/prelevate 
intenţionat sau accidental: Eudontomyzon danfordi, Aspius aspius, 
Barbus meridionalis petenyi, Gobio uranoscopus, Cottus gobio, 
Sabanejewia aurata; 
Ø În cadrul parculuinu se organizează concursuri/competiţii de 
pescuit sportive;  
Ø Populările / repopulările cu organisme acvatice se vor face cu 
acordul/avizul administraţiei; Modernizarea staţiilor de epurare; 
Ø Activitatea de cercetare ştiinţifică se va desfăşoara cu 
avizul/acordul administraţiei; Elaborarea unui plan local de 
management turistic, respectiv implementarea acestuia; Eliminarea 
amenajărilor hidrotehnice care nu deţin aviz tehnic şi ştiinţific;  
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Ø Nu se depozitează deşeuri lichide sau solide în apropierea albiei 
minore, respectiv în apropierea albiei majore a ecosistemelor acvatice 
reofile/stagnofile.  

Amfibieni și 
reptile:  
Bombina 
variegata 
 
 

Ø Realizarea de studii ample de monitorizare populaţională şi de 
evaluare a stării de conservare a acesteia, în corelaţie cu evoluţia 
factorilor antropici cu potenţial impact, pentru a putea stabili o relaţie 
de cauzalitate între aceste elemente;  
Ø Managementul forestier corelat cu biologia specie, respective 
limitarea intervențiilor în cadrul bălților temporare de pe cursul 
drumurilor forestiere în perioadele de activitate ale acestei specii, în 
special aprilie-iunie; 
Ø Limitarea lucrărilor de drenare a drumurilor forestiere, pentru a 
putea menţine un număr ridicat de bălţi temporare, habitate favorabile 
speciei;  
Ø Limitarea păşunatului în zonele populate de specie;  
Ø Interzicerea capturării speciei; 
Ø Limitarea traficului autoturismelor în special, dar și al altor categorii 
de vehicule în perioada activă a speciei; 
Ø Limitarea practicilor agricole care presupun utilizarea de 
îngrăşăminte naturale și/sau chimice în apropierea zonelor populate de 
specie.  

Amfibieni și 
reptile: 
Testudo 
hermanni: 
 
 

Ø Realizarea de studii ample de monitorizare populaţională şi de 
evaluare a stării de conservare a acesteia, în corelaţie cu evoluţia 
factorilor antropici cu potenţial impact, pentru a putea stabili o relaţie 
de cauzalitate între aceste elemente; 
Ø Întrucât Testudo hermanni este o specie care preferă habitate de 
pajişti xerofile, este important să se reducă prin toate măsurile posibile 
impactul negativ asupra acestora:  
v Controlul lucrărilor forestiere ce pot afecta degradarea 
habitatului în zonele de pădure mărginite de pajişti xerice, dar și a 
celor care pot cauza mortalitatea speciei în timpul hibernării acesteia;  
v Limitarea păşunatului în zonele populate de specie, în limitele 
capacităţii de suport; 
v Interzicerea capturării speciei; 
v Limitarea traficului autoturismelor în special, şi al oricăror 
vehicule în perioada de activitate a speciei, când aceasta poate utiliza 
zonele carosabile; 
v Controlarea şi limitarea practicilor agricole ce presupun 
utilizarea de îngrăşăminte naturale și/sau chimice în apropierea 
zonelor populate de specie ce pot modifica astfel compoziţia naturală 
a habitatelor specie; 
v Interzicerea plantării speciilor de plante invazive sau 
neautohtone; 

Ø Crearea cadrului necesar pentru păstrarea în cadrul sitului a cel 
puțin suprafeței actuale de terenuri acoperite de pajişti, fânețe și 
pășuni.  
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Păsări: 
 

Ø Menţinerea stării de conservare favorabilă a speciilor de păsări de 
interes conservativ prin monitorizarea efectivelor populaţionale, a 
modului de implementare al măsurilor de management propuse şi a 
presiunilor ce pot afecta speciile; 
Ø Menţinerea calităţii habitatelor forestiere printr-un management 
durabil; Reglementarea/controlul strict al activităţilor turistice; 
Ø Limitarea construirii de noi drumuri forestiere; 
Ø Limitarea accesului turiştilor în afara traseelor marcate; 
Ø Creşterea eficienţei managementului deşeurilor; 
Ø Monitorizarea efectivului populaţional al speciilor de păsări de 
interes conservativ din sit.  

Mamifere: 
Ursus arctos: 
 

Ø Interzicerea oricăror activități în zonele de abrupt și stâncării care 
reprezintă principalele locuri unde specia își localizează adăposturile de 
iarnă și nu numai; 
Ø Monitorizarea activității de culegere a fructelor de pădure și 
cuantificarea impactului acesteia asupra calității trofice a habitatelor cu 
afiniș. În cazul în care eficiența culegătorilor este ridicată și habitatul 
este practic golit de conținut pe areale mai mari de 50% din suprafață 
totală monitorizată, atunci activitatea aceasta ar trebui reglementată;  
Ø Realizarea unor activități de conștientizare a populației locale 
asupra necesității unui management eficient al deșeurilor în zonele 
adiacente habitatelor populate de urs;  
Ø Identificare unor soluții pentru acordarea de despăgubiri 
localnicilor care dovedesc că au fost păgubiți de urs. În acest sens, dacă 
se găsesc fondurile necesare și se va introduce această măsură în planul 
de management al parcului, localnicii ar trebui să fie informați asupra 
procedurilor de raportare și recuperare a prejudiciului.  

Mamifere: 
Canis lupus și 
Lynx lynx: 
 
 

Ø Interzicerea oricăror activități în zonele de abrupt și stâncării, care 
reprezintă principalele locuri unde speciile își localizează vizuinile; 
Ø Creșterea calității habitatului pentru cervide și suide prin: 
v Gestionarea exploatărilor forestiere în sistem grădinărit în care 
este stimulată regenerarea naturală și dezvoltarea unui bogat înveliș 
de subarboret. Cervidele în special consumă cantități mari de Frunze; 
v Controlul activităților de braconaj prin implicarea populației 
locale sau a turisștilor, respectiv prin montarea unor panouri 
informative cu adrese de email sau numere de telefon unde aceștia 
pot raporta eventuale nereguli constatate;  

Ø Identificarea unor soluții pentru acordarea de despăgubiri 
localnicilor care dovedesc că au fost păgubiți de lup sau râs. În acest 
sens, dacă se găsesc fondurile necesare și se va introduce această 
măsură în planul de management al parcului, localnicii ar trebui să fie 
informați asupra procedurilor de raportare și recuperare a 
prejudiciului.  

Mamifere: 
Lutra lutra: 
 

Ø Interzicerea deschiderii de noi amenajări hidrotehnice precum 
microcentralele, care pot afecta habitatul speciei în mod negativ și 
implicit și abundența acesteia; 
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Ø Monitorizarea și controlul zonei iazurilor și lacurilor în perioada de 
primăvară pentru a se elimina activitățile ilegale de recoltare a 
amfibienilor și a peștilor;  
Ø În perioada iunie-iulie, de reproducere a cleanului, se recomandă 
intensificarea controalelor pe cursul râurilor Cerna și Motru în vederea 
eliminării activităților ilegale de pescuit.  

Chiroptere  
 

Ø Limitarea numărului turelor speologice sau a celor organizate cu 
scopul unor cercetări ştiinţifice efectuate în peşteră la 2 vizite pe 
perioada iernii. În afară de ture speologice pot fi efectuate cu scopul 
monitorizării liliecilor 2 vizite în perioada de iarnă, decembrie-
februarie, și 2 vizite în perioada formării coloniilor de naștere, mai-iulie, 
cu un interval de cel puţin 3 săptămâni între ele. Numărul maxim de 
persoane din grupurile participante în turele speologice sau cele 
organizate pentru monitorizarea liliecilor este 4; 
Ø Informarea persoanelor care vizitează peştera în perioada de 
iarnă/vară asupra prezenţei liliecilor;  
Ø Organizarea de evenimente de educaţie ecologică și conştientizare 
în rândul comunităţilor, care locuiesc în apropierea unor adăposturi și 
habitate importante; 
Ø Informarea turiştilor, speologilor şi a altor grupuri ţintă prin diverse 
tipuri de materiale informative, panouri de informare, broşuri, pliante;  
Ø Protejarea habitatelor de hrănire prin delimitarea unui perimetru 
de 4-5 km în jurul adăposturilor de maternitate;  
Ø Păstrarea structurii vegetaţiei în jurul peşterii;  
Ø Limitarea poluării fonice și luminoase în apropierea adăposturilor, 
rutelor de zbor și habitatelor de hrănire;  
Ø Montarea unor grilaje sau garduri adecvate, tolerate de specie, în 
cazul unor peşteri:130 mm spațiu de zbor între barele orizontale, 
respectiv o distanță mai mare între centrul barelor orizontale, 
depinzând de lățimea barelor;  
Ø Peste 450 mm spațiu de zbor între barele verticale, maxim 750 mm;  
Păstrarea interiorului peșterii în formă neamenajată. 

 

 

ROSPA0043 FRUMOASA- ROSCI0085 FRUMOASA 

Măsurile de conservare și protecție a habitatelor și speciilor de interes comunitar înclusiv 
avifaunistic sunt prezentate în continuare în tabelele următoare. 
Tabel 11 Masuri de conservare privind habitatele de interes comunitar din ROSCI0085 Frumoasa 

Denumire sit 

Natura 2000 

Masuri de conservare 

Habitate de interes 

comunitar 

Masuri generale de conservare 

 

ROSCI0085 
Frumoasa 

Măsuri de management propuse pentru habitatele de pajiști naturale și seminaturale, 
stâncării și turbării 
Habitatul 6410 
 

Ø Cosirea anuală sau bianuală a tuturor suprafețelor ocupate de 
acest tip de habitat; 
Ø Realizarea și implementarea amenajamentelor;  
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Ø Cosirea anuală sau bianuală a tuturor suprafețelor ocupate de 
acest tip de habitat; 
Ø Eliminarea speciei Rudbeckia laciniata; 
Ø Evitarea realizării de arături și cultivarea terenurilor care nu 
figurează ca și teren arabil în cadastrul funciar dacă impactul este 
semnificativ.  
Ø Evitarearea schimbării modului de folosință a terenului din 
fâneață în intravilan, dacă impactul este semnificativ; 
Ø Demolarea construcțiilor ilegale.  

Habitatul 6520 
 

Ø Eliminarea speciei Pteridium aquilinum; 
Ø Realizarea și implementarea amenajamentelor pastorale; 
Ø Evitarea suprapășunatului și promovarea pășunatului prin 
rotație; 
Ø Evitarea suprapășunatului și promovarea pășunatului prin 
rotație; 
Ø Supraînsămânțare cu specii perene; 
Ø Realizarea și implementarea amenajamentelor pastorale;  
Ø Evaluarea capacității de suport a pajiștilor.  
Ø Evitarearea schimbării modului de folosință a terenului din 
fâneață în intravilan, dacă impactul este semnificativ; 
Ø Demolarea construcțiilor ilegale.  

Habitatele 6520, 6150, 
6230*, 7110*  
 

Ø Măsuri de încurajare a crescătorilor de animale locali și 
păstoritului tradițional;  
Ø Evitarea suprapășunatului și promovarea pășunatului prin 
rotație.  

Habitatul 6150 
 

Ø Măsuri de încurajare a crescătorilor de animale locali și 
păstoritului tradițional cu un număr de animale în conformitate cu 
capaciatate de suport a pajiștii.  

Habitatele 6430, 8220 
 

Ø Protejarea fragmentelor de habitate 6430 - Comunități de lizieră 
cu ierburi înalte higrofile de la câmpie și din etajul montan până în 
cel alpin și 8220 - Versanți stâncoși silicatici cu vegetație casmofitică 
în momentul amenajării drumurilor;  
Ø Evitarea depozitării de pâmânt, materiale de construcții, 
dizlocari de roci și alte distugeri ale habitatelor. Aceste restricții vor 
trebui incluse în documentele de autorizare pentru amenajarea 
drumurilor.  

Habitatul  8220  
 

Ø Interzicerea realizării de construcții și dizlocări de roci din zonele 
cu habitate 8220 -Versanți stâncoși silicatici cu vegetație 
casmofitică conform hărtilor de distribuție; 
Ø Interzicerea exploatării de roci din zonele cu habitate de interes 
comunitar 8220 -Versanți stâncoși silicatici cu vegetație casmofitică.  

Habitatul 7110*  
 

Ø Interzicerea extinderii intravilanului în zonele cu turbării, 
conform hărților de distribuție; 
Ø Reconstrucția ecologică a turbăriilor degradate; 
Ø Suprapunerea distribuției habitatelor de turbărie cu planul 
urbanistic general și rediscutarea acestuia, respectiv revizuirea 
acordului/avizelor de mediu dacă acest lucru este necesar, în mod 
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special în zona Tinoavelor de la Luncile Prigoanei, care se află într-o 
zonă puternic urbanizată, afectată de pășunat și drenare; 
Ø Desfășurarea de pășunat controlat în zona turbăriei din partea 
inferioară a văii Frumoasa și Turbăria Tărtărău, precum și în cazul 
tuturor zonelor cu habitat 7110* Turbării acide cu Sphagnum; 
Ø Stricta protejare a turbăriei de la izvoarele Sadului; 
Ø Includerea habitatelor 7140 - Mlaștini turboase de tranziție și 
turbării mișcătoare și 7230 - Mlaștini alcaline în formularul standard 
al sitului, aceste habitate fiind prezente și reprezentative în această 
turbărie.  

Măsuri de management propuse pentru habitatele de tufărișuri 
Habitatele 4070*, 
4060, 4080: 
 

Ø Patrulări în teren în vederea prevenirii și stingerii incendiilor; 
Ø Stabilirea împreună cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență 
a unui Plan de prevenire și stigere a incendiilor.  
Măsuri contractuale:  
Ø Monitorizarea stării de conservare; 
Ø Eviatrea suprapășunatului și promovarea pășunatului prin 
rotație, astfel încât animalele domestice să găsească o cantitate 
suficentă de biomasă de calitate în pajiște și să nu fie nevoite să 
pătrundă în habitatele de tufărișuri în căutare de hrană; 
Măsuri de încurajare a crescătorilor de animale locali și a 
păstoritului tradițional cu un număr de animale în conformitate cu 
capacitatea de suport a pajiștii. 
Ø Patrulări în teren ale membrilor administrației și informări ale 
comunităților locale privind pășunatul animalelor, astfel încât să fie 
evitată pătrunderea animalelor în zonele cu habitate de tufărișuri. 
Ø Măsuri de management propuse pentru habitatele de păduri. 

Măsuri de management propuse pentru habitatele de păduri: 
Habitatele 9110, 91V0, 
9410: 
 

Ø Punerea în aplicare a reglementărilor din amenajamentul silvic; 
Ø Promovarea tratamentelor cu regenerare naturală și pe cât 
posibil a tratamentelor cu perioadă mai lungă de regenerare la 
revizuirea amenajamentelor silvice; 
Ø Asigurarea succesului regenerării naturale; 
Ø Completarea regenerărilor naturale cu specii edificatoare 
habitatului; 
Ø Conform Codului Silvic exploatarea pădurilor trebuie să fie 
urmată de regenerarea acesteia în maxim 2 ani; 
Ø Stoparea fenomenului tăierilor ilegale și respectarea 
prevederilor reglemetărilor legale în vigoare cu privire la 
regenerarea pădurilor; 
Ø Măsuri de replantare a suprafețelor afectate cu specii conform 
reglementarilor legale in vigoare. 

Habitatele 9110, 91V0, 
9410, 9130: 

Ø Verificarea respectării reglementărilor în vigoare privind 
interzicerea pășunatului în pădure.  

Habitatele 9110, 91V0, 
9410, 9130, 91E0* : 
 

Ø Verificarea respectării prevederilor din normele silvice, în special 
în momentul efectuării controalelor în parchete și la reprimirea 
acestora; 
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Ø Efectuarea lucrărilor silvice prevăzute în amenajamentele silvice 
în mod corespunzător și conform calendarului de execuție; 
Ø Instructaje periodice privind normele de stingere a incendiilor cu 
muncitorii forestieri; 
Ø Dezvoltarea și întreținerea unei rețele de acces optim 
dimensionată; 
Ø Deschiderea de linii parcelare; 
Ø Crearea și întreținerea unor benzi izolatoare în jurul căilor de 
acces și a construcțiilor; 
Ø Prevederea construcțiilor silvice cu pichete de stingere a 
incendiilor; 
Ø Stabilirea împreună cu Inspectoratul General pentru Situații de 
Urgență a unui Plan de prevenire și stigere a incendiilor; 
Ø Realizarea unor simulari de incendiu în zone forestiere dificile în 
parteneriat cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență; 
Ø Ameliorarea compoziției arboretelor prin promovarea speciilor 
de amestec conform compozitiei țel, folosirea de proveniențe locală 
cu rezistență la doborâturi; 
Ø Promovarea regenerării naturale prin sămânță, corelarea 
tăierilor de regenerare cu evoluția regenerării naturale; 
Ø Executarea la timp și în mod corespunzător a lucrărilor de 
îngrijire; 
Ø Inițierea unor suprafețe experimentale de căre administratorii 
fondului forestier; 
Ø Obținerea unor structuri optime a arboretelor, sub raportul 
rezistenței la acțiunea zăpezii și a vântului. 

Habitatul 9410: 
 

Ø Colectarea se va face în baza prevederilor codului silvic respectiv 
în baza autorizării de mediu și a autorizațiilor emise de către Ocolele 
Silvice cu acordul proprietarilor/Administratorilor. Autorizarea de 
mediu se va face în baza autorizației emisa de catre Ocolul Silvic și 
a avizului Administratorului,  cu respectarea capacității de suport; 
Ø Amplasarea de panouri informative cu acordul 
proprietarilor/Administratorilor, distribuirea de pliante, broșuri, 
hărți; 
Ø Consultarea Administratorului siturilor, conform legii, pentru 
toate activitățile în infrastructura de vizitare; 
Ø Colectarea/depozitarea deșeurilor solide conform legii, în locuri 
special amenajate, în apropierea rampelor de exploatare; 
Ø Informarea turiștilor.  

Habitatele 9110, 91V0, 
9410: 
 

Ø Limitarea constituirii de noi exploatări carierelor de piatră din 
interiorul, în cazul în care este posibilă aprovizionarea cu piatră din 
alte locuri; 
Ø Consolidarea versanților afectați prin lucrări specifice; -Măsuri 
de refacere a suprafețelor afectate; 
Ø Extragerea promptă a doborâturilor de vânt, cojirea cioatelor; 
Ø Depistarea și prognoza populațiilor de dăunători; 
Ø Combaterea populațiilor de dăunători cu mijloace specifice; 
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Ø Pentru prevenire și combatere folosirea de nade de tip barieră 
cu feromoni pentru dăunătorul Ips typographus, conform 
reglementarilor legale. Amplasarea acestora se va face în așa fel să 
nu pună în pericol arborete sănătoase; 
Ø Realizarea unor arborete optim diversificate structural și 
compozițional regenerate generativ și o bună igienizare a acestora; 
Ø Respectarea normelor în vigoare în cazul lucrărilor de 
exploatare; 
Ø Introducerea și menținerea amestecurilor în arboretele de viitor, 
mai rezistente și mai stabile la atacurile de dăunători; 
Ø Protejarea păsărilor entomofage; 
Ø Executarea împăduririlor sau completărilor. 

Habitatele 9110, 91V0, 
9410, 9130, 91E0*, 
91D0*: 
 

Ø Interzicerea construcției de microhidrocentrale cu exceptia 
dispozitivelor care deservesc nevoile de administrare silvică în 
cuprinsul sitului; 
Ø Evaluarea riguroasă a impactului de mediu local și cumulat la 
construcția altor rețele de utilități pe cuprinsul sitului;  
Ø Unde este cazul, măsuri de replantare a suprafețelor afectate.  

Habitatele 9110, 91V0, 
9410, 9130 : 
 

Ø - Evaluarea riguroasă/ expertizarea impactului de mediu local și 
cumulat la proiectele de realizare a unor proiecte de 
construcții/investiții în fond forestier; 
Ø Unde este cazul, măsuri de replantare a suprafețelor afectate. 

Habitatele 9110, 91V0, 
9410 : 

Ø Organizarea de patrule și controale în aria naturală protejată pe 
această temă conform prevederilor legale. 

 

Tabel 12 Masuri de conservare privind speciile de interes comunitar ROSPA0085 Frumoasa- ROSCI0043 
Frumoasa 

Denumire sit 

Natura 2000 

Masuri de conservare 

Specii de interes 

comunitar 

Masuri generale de conservare 

 

ROSPA0085 
Frumoasa/
ROSCI0043 
Frumoasa 

Măsuri de 
management propuse 
pentru menținerea 
speciilor de interes 
conservativ: urs, lup, 
râs și vidră 
 

Ø mentinerea traseelor tradiționale care să fie utilizate pentru 
transhumanță;  
Ø stabilirea măsurilor de protecție a stânelor si turmelor; 
Ø monitorizarea stânelor și a traseelor de deplasare a acestora; 
Ø monitorizarea stării de conservare; 
Ø propunerea și implementarea de noi metodologii neinvazive de 
evaluare a populațiilor speciilor de faună protejată în acord cu cele 
mai bune practici în domeniu; 
Ø reanalizarea planurilor de management cinegetic și a zonelor de 
liniște în cadrul fondurilor cinegetice situate pe teritoriul sitului și 
propunerea modificării acestora dacă este cazul, împreună cu 
gestionarii fondurilor cinegetice; șiproprietarii/Administratorii de 
terenuri; 
Ø participarea administrației siturilor la evaluările populațiilor 
speciilor de interes cinegetic;  
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Ø verificarea solicitărilor de derogare pentru recoltarea de 
exemplare de carnivore mari prin participarea la comisiile de 
constatare a pagubelor/evenimentelor provocate de acestea;  
Ø asigurarea resurselor trofice prin managementul durabil al 
speciilor pradă; 
Ø controlul acțiunilor de vânătoare; 
Ø stabilirea împreună cu gestionarii fondurilor cinegetice, precum 
și a proprietarilor/administratorilor de terenuri, a unei programări 
clare a perioadei și a zonelor în care se poate face colectarea pentru 
a evita prezența culegătorilor în același timp pe o suprafață extinsă; 
Ø stabilirea unei metodologii de evaluare a cotelor de recoltă în 
acord cu cele mai bune practici în domeniu;  
Ø evaluarea adecvată a planurilor/proiectelor de dezvoltare astfel 
încât prin aprobarea lor să nu fie afectată conectivitatea 
populațiilor, prevenirea consangvinizării; 
Ø realizarea de studii privind identificarea coridoarele ecologice; 
Ø monitorizarea planurilor/proiectelor aprobate; 
Ø monitorizarea stării de conservare; 
Ø realizarea de studii privind efectul cumulat al 
planurilor/proiectelor asupra stării de conservare a speciilor de 
interes conservativ urs, lup, râs; 
Ø realizarea și implementarea unui Plan de prevenire și control al 
braconajului împreună cu Garda de Mediu, Garda Forestieră, 
Jandarmeria Română, Poliția, asociațiile de pescari și gestionarii 
fondurilor de vânătoare;  
Ø controlul și monitorizarea activităților de braconaj.  

Măsuri de 
management propuse 
pentru menținerea 
speciilor de interes 
conservativ:  Bombina 
variegata  
 

Ø controlul pășunatului în apropierea zonelor cu bălți temporare 
ce reprezintă habitate vitale pentru specie; 
Ø monitorizarea activităților de pășunat; 
Ø crearea de noi habitate inundabile în vecinătatea drumurilor de 
pământ; 
Ø monitorizarea noilor habitate și a stării de conservare a speciei; 
Ø limitarea activităților umane, altele decât cele tradiționale, în 
zonele vizate; 
Ø limitarea construcției de noi obiective în vecinătatea zonelor 
vizate;  
Ø evaluarea adecvată de mediu a propunerilor de dezvoltări 
umane susceptibile să aibă un impact semnificativ și limitarea 
acestora; 
Ø interzicerea depozitării deșeurilor în zonele neamenajate în 
acest scop; 
Ø amenajarea de locuri speciale pentru colectarea deșeurilor, 
eliminarea deșeurilor existente în aceste zone;  
Ø controlul managementului deșeurilor; 
Ø monitorizarea depozitelor de deșeuri; 
Ø includerea în normele de colectare a unor restricții privind 
perioadele de recoltare în zonele de habitat al speciei, interzicerea 
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accesului în perioada de reproducere și pentru evitarea uciderilor 
accidentale de indivizi ai speciei Bombina variegata; 
Ø interzicerea de activități sportive, concursuri de conducere pe 
teren accidentat, pe drumurile aflate în habitatul speciei; 
Ø semnalizarea prezenței speciei pe drumurile permise accesului 
public incluse în habitatul acesteia și impunerea unor limitări de 
viteză pentru evitarea accidentărilor, în special în perioada de 
reproducere; 
Ø controlul respectării măsurilor stabilite; 
Ø organizarea de patrule și controale în aria protejată, pe această 
temă, conform prevederilor legale. 

Măsuri de 
management propuse 
pentru menținerea 
speciilor de interes 
conservativ pentru 
nevertebrate 
 

Ø folosirea gardurilor de împrejmuire electrice pentru a se face 
pășunat alternativ pe parcelele de pajiște, dacă este posibil, 
conform harților de distribuție, în acest fel asigurându-se 
regenerarea acestora; 
Ø monitorizarea stării de conservare;  
Ø monitorizarea stânelor, efectivelor de animale domestice și a 
traseelor de deplasare a acestora; 
Ø protejarea tufărișurilor de pe marginea pârâului; 
Ø limitarea pășunatului; 
Ø folosirea gardurilor de împrejmuire electrice pentru a se face 
pășunat alternativ pe parcelele de pajiște, dacă este posibil, în acest 
fel asigurându-se regenerarea acestora; 
Ø monitorizarea stânelor, efectivelor de oi și a traseelor de 
deplasare a acestora; - monitorizarea stării de conservare; 
Ø management forestier adecvat, respectiv menținerea fagilor 
uscați sau în curs de uscare din pădurile de fag, e la marginea unor 
făgete sau din pajiști izolate, respectiv de 2-5 arbori uscați sau în 
curs de uscare/hectar care reprezintă microhabitate perfecte 
pentru dezvoltarea speciei, cu luarea unor măsuri suplimentare de 
securitate a muncii; 
Ø cartarea exemplarelor de fagi seculari, a arborilor uscați sau în 
curs de uscare; 
Ø menținerea fagilor bătrâni, atacați sau parțial uscați 2–5 arbori 
de fag/hectar; - cartarea exemplarelor de fagi seculari, a arborilor 
uscați sau în curs de uscare; 
Ø aplicarea tăierilor progresive în conducerea arboretelor de fag;  
Ø menținerea tipului natural fundamental de pădure identificat în 
studiile habitatelor forestire; 
Ø menținerea fagilor bătrâni, atacați sau parțial uscați 2–5 arbori 
de fag/hectar;  
Ø cartarea exemplarelor de fagi seculari care se mai întâlnesc 
sporadic în unele ecosisteme forestiere tinere sau în pajiști și pășuni;  
Ø perioada de depozitare a buștenilor de fag în interiorul sitului sau 
la limitele acestuia să nu o depășească pe cea menționată în 
calendarul de execuție al lucrărilor;  
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Ø interzicerea tăierilor la fag în păduri bătrâne în perioada de zbor 
a coleopterului Rosalia alpina, iunie- septembrie, în zonele în care 
specia a fost semnalată, conform hărți de distribuție a speciei aflată 
la anexe; 
Ø menținerea fagilor bătrâni, atacați sau parțial uscați 2– 5 arbori 
de fag/hectar;  
Ø evitarea scoaterii din pădure a trunchiurilor de fag în 
descompunere, căzute sau pe picior, care reprezintă microhabitatul 
propice pentru dezvoltarea multor specii Natura 2000; 
Ø interzicerea târârii buștenilor pe albiile pâraielor pentru a se 
evita distugerea vegetației de tufișuri care reprezintă microhabitatul 
fluturelui;  
Ø respectarea limitelor de viteză și de zgomot pe drumurile din sit; 
Ø interzicerea drenării pajiștii; 
Ø monitorizarea stării de conservare a pajiștilor umede; 
Ø impunerea menținerii și conservării vegetației de pe marginea 
cursurilor de apă, în special în zonele în care există specia 
Eupatorium cannabinum L., asociația vegetală Eupatorietum 
cannabini R. Tüxen; 
Ø monitorizarea stării de conservare a malurilor cursurilor de apă; 
Ø monitorizarea planurilor/proiectelor de amenajare și modificare 
a marginii cursurilor de apă aprobate;  
Ø interzicerea deversării în pârâu a scurgerilor de ape provenite de 
la stânele din jur; 
Ø monitorizarea stării de conservare a pârâului Șugag pe acest 
sector, atât cursul de apă, cât și malurile de pârâu. 

Măsuri de 
management propuse 
pentru menținerea 
speciilor de interes 
conservativ: Cottus 
gobio, Barbus 
meridionalis  
 

Ø stabilirea unor zone de pescuit sportiv și a unui număr maxim de 
pescari/zonă/zi; 
Ø controlul activităților de pescuit sportiv, conform 
reglementarilor în vigoare; 
Ø monitorizarea stării de conservare a speciilor; 
Ø impunerea de condiții de exploatare a masei lemnoase care să 
nu afecteze habitatele acvatice; 
Ø controlul modului de exploatare a masei lemnoase în colaborare 
cu Garda de Mediu, Garda Forestieră, conform prevederilor legale;  
Ø este interzisă depozitarea de masă lemoasă, rumeguș pe 
malurile râurilor sau bălților; 
Ø monitorizarea calității apei; 
Ø controlul respectării prevederilor legale; 
Ø controlul respectării asigurării debitului de servitute și a debitului 
ecologic, în special în perioadele de secetă prelungită; 
Ø interzicerea realizării de noi construcții hidrotehnice dacă 
impactul local și cumulat al acestora este semnificativ; 
Ø monitorizarea debitelor și a altor factorilor ce pot influența 
valoarea acestora; 
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Ø controlul respectării asigurării debitului de servitute la 
construcțiile hidrotehnice existente, în special în perioadele de 
secetă prelungită; 
Ø interzicerea realizării de noi construcții hidrotehnice dacă 
impactul local și cumulat al acestora este semnificativ; 
Ø monitorizarea debitelor și a factorilor abiotici ce pot influența 
valoarea acestora; 
Ø controlul respectării asigurării debitului de servitute, în special în 
perioadele de secetă prelungită;  
Ø interzicerea realizării de noi construcții hidrotehnice dacă 
impactul local și cumulat al acestora este semnificativ; 
Ø controlul respectării asigurării debitului de servitute, în special în 
perioadele de secetă prelungită;  
Ø pentru fiecare prag de fund este necesar un studiu complex din 
punct de vedere hidrotehnic și ecologic în vederea amenajării unor 
sisteme de canale bypass pentru ca speciile de pești să nu fie 
afectate de fragmentarea habitatului; 
Ø interzicerea pe o perioadă de 5 ani a unor captări de apă 
suplimentare față de cele existente în prezent; urmând ca măsura 
fie revizuită în urma monitorizărilor și a studiului privind 
caracteristicile hidrologice actuale ale ecosistemelor acvatice din sit 
și prognoza evoluției lor în contextul schimbărilor climatice; 
Ø evitarea în extravilan a oricăror lucrări de amenajare 
/regularizare a malurilor pe cursurile de apă ce reprezintă habitatul 
speciilor; dacă impactul este semnificativ; 
Ø interzicerea exploatării de nisip și pietriș din albiile râurilor; 
Ø realizarea unui studiu privind caracteristicile hidrologice actuale 
ale ecosistemelor acvatice din sit și prognoza evoluției lor în 
contextul schimbărilor climatice; 
Ø interzicerea depozitării deșeurilor în zonele neamenajate în 
acest scop; 
Ø evitarea în extravilan a oricăror lucrări de 
amenajare/regularizare a malurilor pe cursurile de apă ce reprezintă 
habitatul speciilor; dacă impactul este semnificativ; 
Ø interzicerea lucrărilor de amenajare/regularizare a malurilor pe 
cursurile de apă ce reprezintă habitatul speciilor Cottus gobio și 
Barbus meridionalis precum și a exploatării de nisip și pietriș din 
albiile acestor râuri. 

Măsuri de 
management propuse 
pentru menținerea 
speciilor de interes 
conservativ de păsări  
 

Ø recoltarea de masă lemnoasă se face cu respectarea strictă a 
prevederilor normelor tehnice silvice, nu se recomandă revenirea la 
mai puțin de 3-5 ani pe aceeași suprafață cu tăieri, nu se depășesc 
volumele anuale de extras din amenajamentele silvice, se respectă 
prevederile privind alăturarea parchetelor inclusiv în cazul 
existenței de proprietari diferiți, tăierile urmăresc ritmul regenerării 
naturale. Se va promova realizarea unei structuri diversificate pe 
specii și vârste a arboretelor. Se va avea grijă ca arborii ce se vor 
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extrage să nu prezinte cuiburi, scorburi sau cuiburi în coronament 
active;  
Ø tăierile rase în arborete de molid vor evita în perioada 15 aprilie-
30 iulie suprafețe în care există cuiburi active, la pădurile de 
amestec se vor respecta cu strictețe perioadele de regenerare 
permise și se vor evita executarea deschiderii de ochiuri în perioada 
15 aprilie- 30 iulie în suprafețe parcurse cu prima tăiere unde există 
cuiburi active de păsări , cu mentinerea unei distante de 100 metri 
față de cuiburile active;  
Ø la tăierea finală se vor păstra cel puțin 1-3 arbori maturi/ha. Dacă 
există deja preexistenți, arborii păstrați vor fi selectate dintre 
aceștia, dacă nu, vor fi desemnate arbori cu diametru de peste 40 
cm, preferabil peste 50 cm, arborii păstrați pot fi de valoare 
economică redusă;  
Ø nu se permite transformarea pădurilor alcătuite în prezent din 
specii caracteristice tipului natural fundamental în păduri cu specii 
alohtone;  
Ø la lucrările de igienizare nu se va îndepărta tot materialul lemnos 
uscat și arborii dărâmați cu rădăcini intacte, deoarece asigură 
adăpost și loc de cuibărit;  
Ø suprafețele ce urmează a fi împădurite ca și compensare să nu 
fie desemnate în habitatele de hrănire a speciilor de păsări; 
Ø prin păstrarea a 1-3 arbori bătrâni de molid în suprafețele cu 
tăieri rase se asigură și dezvoltarea covorului de afin, Vaccinum 
myrtillus, important ca sursă de hrană și adăpost pentru diferite 
specii, Tetrao urogalus, Bonasia bonasia; 
Ø păstrarea și ajutorarea speciilor de arbuști în pădure, și a 
covorului de erbacee și mușchi, pentru a obține o stratificație mai 
dezvoltată a habitatului forestier. Acesta este esențial pentru 
conservarea diferitelor specii, deoarece acestea  îi asigură hrană cât 
și refugiu de la prădători; 
Ø identificarea de păduri cu valoare ridicată de conservare și 
menținerea acestora în măsura compensării pierderilor economice 
cu acceptul proprietarilor de terenuri, aferente fiecărui tip de 
habitat forestier identificat;  
Ø trebuie asigurată păstrarea a cel puțin 1-3 arbori morți pe picior 
cu un diametru la înălțimea pieptului de cel puțin 20 cm/ha;  
Ø la igienizarea pădurilor, nu se va îndepărta tot materialul lemnos 
uscat și arborii dărâmați cu rădăcini intacte, deoarece asigură 
adăpost și loc de cuibărit; 
Ø culegerea ciupercilor, lichenilor și a fructelor de pădure trebuie 
să fie realizată conform prevederilor codului silvic și cu avizarea de 
către Administrator în cadrul procedurii de autorizare de mediu, cu 
acordul proprietarilor; 
Ø monitorizarea stării de conservare; 
Ø monitorizarea activităților de recoltare/colectare/achiziție 
resurselor biologice din flora și fauna salbatică;  
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Ø instruirea stăpânilor de stâni și a vizitatorilor cu privire la 
restricționarea accesului câinilor liberi în pădure; 
Ø monitorizarea stânelor și a traseelor turistice; 
Ø stabilirea și implementarea amenajamentelor pastorale; 
Ø informarea deținătorilor/Administratorilor de pășuni și a 
crescătorilor de animale cu privire la fondurile disponibile pentru 
implementarea măsurilor de agro-mediu și a plăților alocate pentru 
practicarea agriculturii ecologice și menținerea terenurilor cu 
valoare naturală ridicată; 
Ø informarea stăpânilor de stâni cu  privire latranzitarea și păscutul 
în zonele unde vegetează indivizi ai speciei pe Valea Jidoaia în 
vederea evitării distrugerii acestora; 
Ø stabilirea și implementarea amenajamentelor pastorale; 
Ø informarea deținătorilor/Administratorilor de pășuni și a 
crescătorilor de animale cu privire la fondurile disponibile pentru 
implementarea măsurilor de agro-mediu și a plăților alocate pentru 
practicarea agriculturii ecologice și menținerea terenurilor cu 
valoare naturală ridicată; 
Ø evaluarea capacității de suport a pajiștilor; 
Ø măsuri de încurajare a crescătorilor de animale locali și a 
păstoritului tradițional cu un număr de animale în conformaitate cu 
capaciatate de suport a pajiștilor; 
Ø reducerea fragmentarii habitatelor.  

 
ROSPA0074 Maglavit 

Măsurile generale de conservare pentru speciile caracteristice ariei avifaunistice ROSPA0074 
Maglavit sunt prezentate în urmatoarele tabele. 
Tabel 13 Masuri de conservare privind speciile de interes comunitar ROSPA0074 Maglavit 
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ROSPA00874 
Maglavit 

Mamifere 
Myotis myotis (liliacul 
comun) 
 

Ø reconstrucția ecologică a cavităților; 
Ø reducerea semnificativă a exploatării forestiere; 
Ø menținerea apelor curate; 
Ø evitarea folosirii insecticidelor și pesticidelor; 
Ø păstrarea culoarelor de zbor formate din lizere, fâșii aluviale și 
aliniamente de arbori pe limite de proprietate; 
Ø menținerea habitatelor de hranire corespunzatoare și evitarea 
fragmentarii și izolării acestora; 
Ø mentinerea arborilor batrani; 
Ø imbunatatirea adaposturilor subterane pe o raza de 20 km; 
Ø implicarea comunitatilor locale in conservarea liliecilor; 
Ø luarea unor masuri care sa armonizeze coexistenta dintre 
oameni si lilieci. 
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Spermophilus citellus 
(popândăul) 
 

Ø instaurarea unui management în zonele în care se găsesc 
populațiile de popândăi, pentru a se menține islazurile ca habitate 
favorabile; 
Ø este interzisă stricarea, distrugerea sau împiedicarea accesului la 
orice structură construită de popândău pentru adăpost și protecție. 
Habitatul popândăilor este protejat conform legii, deoarece 
pierderea mediului de viață este principala cauză a reducerii 
drastice a numărului indivizilor. 

Amfibieni: (Bombina 
bombina -Buhai de 
baltă cu burta roșie; 
Bufo viridis -Broasca 
râioasă verde; 
Salamandra 
salamandra -
Salamandra; Hyla 
arborea -Brotăcelul; 
Rana arvalis -Broasca 
de mlaștină roșie) 

Ø se vor lua măsuri contra poluarii bălților cu reziduuri, gunoaie, 
pesticide etc.; 
Ø se vor lua măsuri pentru mentinerea si conservarea habitatelor 
naturale, pentru conditii favorabile traiului si reproducerii; 
Ø se va încerca reproducerea speciilor în captivitate. 

 

Reptile: (Testudo 
hermanni (Broasca 
țestoasă de uscat; 
Eryx jaculus (Șarpele 
de stepă); Lacerta 
praticola (Șopârla de 
luncă); Elaphe 
longissima - Șarpele 
lui Esculap) 

Ø se vor lua masuri contra colectarii ilegale, organizate sau 
accidentale cat si pentru educarea localnicilor spre a reduce 
uciderile de testoase; 
Ø în perioada de reproducere este indicat sa se ia masuri cu privire 
la reducerea numarului de porci si caini nesupravegheati, in vederea 
diminuarii consumului de oua si pui; 
Ø se vor lua masuri pentru mentinerea pajistilor și pășunilor 
permanente prin asigurarea unui nivel minim de pășunat; 
Ø se va interzice arderea miriștilor, a vegetației erbacee sau 
arbustive de pe canalele de irigație sau malurile apelor, a vegetației 
arbustive din terenuri deschise; 
Ø se va interzice realizarea tratamentelor chimice cu substanțe cu 
toxicitate și remanență mare și promovarea conceptelor și 
metodelor de combatere biologică; 

Pești: (Misgurnus 
fossilis (Țipar); Zingel 
streber (Fusar); 
Umbra krameri 
(Țigănuș) 

Ø se va menține funcționarea naturala a mediilor acvatice (pânza 
freatică, rețea subterană, izvor, cursuri de apă, lacuri și iazuri); 
Ø se va menține stabilitatea și calitatea sistemelor hidrologice a 
apelor curente, a pânzei freatice și apelor stătătoare (fără drenaj, 
fără îndiguire artificială, fără baraje, controlul poluării); 
Ø se vor lua masuri pentru prevenirea sau combaterea deversarilor 
de rumegus sau alti poluanti; 
Ø se vor lua masuri pentru practicile distructive de pescuit ilegal; 
Ø se vor evita drenarile, desecarile si inflorirea algala apei. 

Nevertebrate: Hyles 
hippohaes 
(Porumbac); 
Parnassius apollo 

Ø se va evita aplicarea de produse chimice și înainte de toate se va 
interzice tăierea arborilor maturi sau bătrâni de stejar, fag, gorun și 
alte foioase preferate; 
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(Fluturele cu pete 
roșii); Cerambyx 
cerdo (Croitorul mare 
al stejarului): 
 

Ø menținerea stejarilor bătrâni seculari în toată aria de repartiție a 
speciei este benefică pentru un grup de coleoptere saproxilice care 
depind adesea de acest xilofag pionier; 
Ø în mediu antropizat specia poate să se dovedească a fi 
periculoasă pentru securitatea publică provocând căderea marilor 
stejari ornamentali; 
Ø lupta împotriva acestei insecte (injectarea cu polimeri de intărire 
cu insecticide în galeriile de larve) ridică o problemă reglementară 
pentru o specie protejată la nivel internațional; 
Ø cartografierea suprafețelor unde există stejari bătrâni în 
interiorul siturilor. Atunci când specia se dezvoltă pe arbori izolați 
trebuie asigurată reînoirea clasei de vârstă în interiorul sitului. Aici 
mărimea puieților favorizează ponta speciei Cerambyx cerdo; 
Ø  în masivele forestiere trebuie create suprafețe de îmbătrânire. 
Se va putea face și o lege identificarea specifică a copacilor care 
favorizează dezvoltarea speciei Cerambyx cerdo. Acești copaci vor 
putea fi menținuți în picioare până la descompunerea totală; 
Ø conștientizarea silvicultorilor și a persoanelor care frecventează 
plimbările prin aceste ecosisteme silvice, asupra protejării 
coleopterelor saproxilice și în special combaterea ideii că dacă se 
lasă copaci căzuți sau lemn mort în pădure acest lucru implică un 
management prost. 

Păsări 
Aquila pomarina 
 

Ø interzicerea oricărui tip de activitate care cauzează alterarea 
habitatelor de hrănire și reproducere ale specilor; 
Ø menținerea și dezvoltarea unui peisaj de tip mosaic; 
Ø evitarea erbicidelor puternice, care reduc diversitatea speciilor- 
hrană și bioacumularea acestor tratamente agricole ce cauzează în 
mod secundar otravirea păsărilor; 
Ø oprirea vânătorii și devastarea ilegală a cuiburilor. 

Ardea purpurea 
 

Ø respectarea restricțiilor în zonele de habitat; 
Ø managementul deșeurilor în zonele umede; 
Ø menținerea și conservarea stufărișurilor întinse cu apa 
permanentă cu habitat caracteristic; 
Ø interzicerea incendierii stufului; 
Ø încurajarea măsurilor de evitare a secării și a schimbării artificiale 
bruște a regimului de ape din zonele umede; 
Ø încurajarea folosirii produselor agrochimice selective și cu 
toxicitate redusă pe terenurile învecinate. 

Aythya nyroca 
 

Ø managementul deșeurilor în zonele umede; 
Ø menținerea de fâșii necultivate de minimum 1,5 m între 
terenurile cultivate și zonele umede, unde folosirea chimicalelor 
este strict interzisă; 
Ø interzicerea vânătorii și controlul braconajului; 
Ø reducerea folosirii plaselor pentru pescuit, previne prinderea 
accidentală a păsărilor. 
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Chlidonias hybridus; 
Chlidonias niger 
 

Ø respectarea restricțiilor în zonele de habitat; 
Ø masuri de management pentru vegetația palustră, cu scopul de 
a menține sau de a reface vegetația la un nivel ecologic optim; 
Ø managementul deșeurilor și al apelor uzate; 
Ø încurajarea măsurilor de evitare a secării și a schimbării artificiale 
bruște a regimului de ape din zonele umede; 
Ø  încurajarea folosirii produselor agrochimice selective și cu 
toxicitate redusă pe terenurile învecinate. 

Platalea leucorodia 
 

Ø respectarea restricțiilor în zonele de habitat; 
Ø managementul deșeurilor și al apelor uzate; 
Ø  încurajarea măsurilor de evitare a secării și a schimbării 
artificiale bruște a regimului de ape din zonele umede. 

Ciconia ciconia; 
Ciconia nigra 
 

Ø interzicerea distrugeri cuiburilor ocupate; 
Ø păstrarea sau refacerea zonelor umede situate în apropierea 
padurilor; 
Ø evitarea activitățiilor silvice în apropierea cuiburilor ocupate-mai 
puțin de 300 m, între februarie și septembrie; 
Ø încurajarea folosirii produselor agrochimice selective și cu 
toxicitate redusă pe terenurile învecinate; 
Ø instalarea de platforme artificiale pe stâlpii rețelelor de tensiune 
medie și izolarea rețelelor electrice. 

Circus aeruginosus 
 

Ø  managementul deșeurilor în zonele umede; 
Ø  menținerea și conservarea stufărișurilor intinse cu apă 
permanentă ca habitat characteristic; 
Ø interzicerea recoltării si incendierii stufului. 

Larus minutus 
 

Ø păstrarea unor habitate propice cuibăritului; 
Ø  încurajarea folosirii produselor agrochimice selective și cu 
toxicitate redusă și evitarea folosirii semințelor tratate pe terenurile 
învecinate. 

Alcedo atthis 
 

Ø prevenirea dezvoltării construcțiilor în apropierea zonelor 
umede, 
Ø evitarea tăierii arborilor și a stufărișilor aflate pe marginea 
cursurilor de apă. 

Anthus campestris 
 

Ø interzicerea împăduririi regiunilor de stepă; 
Ø  prevenirea transformării culturilor erbacee din zonele uscate în 
culture lemnoase-păduri; 
Ø  reducerea chimicalelor folosite în agricultură, aplicarea 
chimicalelor mai puțin toxice și persistente. 

Egretta alba; Egretta 
garzetta 
 

Ø managementul deșeurilor în zonele umede; 
Ø întreținerea și restaurarea pădurilor aflate în vecinătatea 
habitatelor; 
Ø interzicerea incendierii stufului. 

Emberiza hortulana 
 

Ø păstrarea unui mozaic de habitate cu prezența pâlcurilor de 
copaci și a arbuștilor în zonele deschise, agricole; 
Ø conservarea, crearea și promovarea terenurilor necultivate cu o 
vegetație corespunzătoare pentru specie. 

Dendrocopos syriacus Ø menținerea și dezvoltarea unui peisaj de tip mozaic; 
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 Ø menținerea și accentuarea coridoarelor între zonele de pajiști 
spontane incluzând și arbori, linii de arbori și grupuri de arbori 
neproductivi dispersate. 

Falco vespertinus 
 

Ø interzicerea oricărui tip de activitate care cauzează alterarea 
habitatelor de reproducere, hrănire și odihă a speciei; 
Ø menținerea și accentuarea coridoarelor între zonele de pajiști 
spontane incluzând și arbori, linii de arbori și grupuri de arbori 
neproductivi dispersate. 

Himantopus 
himantopus 
 

Ø managementul deșeurilor și al apelor uzate în jurul zonelor 
umede; 
Ø crearea insulelor pentru reducerea riscului ridicat de prădare și 
creșterea succesului de reproducere în zonele umede artificiale sau 
seminaturale; 
Ø interzicerea oricărui tip de activitate care cauzează alterarea 
habitatelor de reproducere, hrănire și odihă a speciei. 

Ixobrychus minutus 
 

Ø managementul deșeurilor și al apelor uzate în jurul zonelor 
umede; 
Ø menținerea și conservarea stufărișurilor și păpurișurilor întinse 
ca habitat caracteristic; 
Ø interzicerea incendierii stufului. 

Lanius collurio; Lanius 
minor 
 

Ø păstrarea unui mozaic de habitate cu prezența pâlcurilor de 
copaci și a arbuștilor în zonele deschise agricole; 
Ø menținerea și accentuarea coridoarelor între zonele de pajiști 
spontane incluzând și arborii, linii de arbori și grupuri de arbori 
neproductivi dispersate. 

Nycticorax nycticorax 
 

Ø managementul deșeurilor și al apelor uzate în jurul zonelor 
umede; 
Ø garantarea protejării locurilor de cuibărire și de hrănire; 
Ø întreținerea și restaurarea pădurilor aflate în apropierea 
habitatelor. 

Philomachus pugnax 
 

Ø managementul deșeurilor și al apelor uzate în jurul zonelor 
umede; 
Ø menținerea de fâșii necultivate de minim 1,5 metri între 
terenurile cultivate și zonele umede, unde folosirea chimicalelor 
este strict interzisă. 

Plegadis falcinellus 
 

Ø managementul deșeurilor în zonele umede; 
Ø întreținerea și restaurarea pădurilor aflate în vecinătatea 
habitatelor acvatice 

Tyto alba 
 

Ø asigurarea resurselor de hrană și întreținere corespunzătoare 
zonelor învecinate locurilor de reproducere; 
Ø menținerea miriștilor și interzicerea arderii acestora; 
Ø reducerea folosirii insecticidelor și erbicidelor în agricultură și 
silvicultură; 

Asio flammeus 
 

Ø conservarea, crearea și promovarea terenurilor necultivate cu 
vegetație corespunzătoare; 
Ø menținerea miriștilor și interzicerea arderii acestora; 
interzicerea incendierii stufului; 
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Ø reducerea chimicalelor din agricultură, aplicarea chimicalelor 
puțin toxice și persistente; 
Ø monitorizarea și evitarea capturării ilegale și distrugerii 
cuiburilor. 

Recurvirostra 
avosetta 
 

Ø managementul deșeurilor și al apelor uzate în jurul zonelor 
umede; 
Ø menținerea de fâșii necultivate de minim 1,5 metri între 
terenurile cultivate și zonele umede, unde folosirea chimicalelor 
este strict interzisă; 
Ø încurajarea folosirii produselor agrochimice selective și cu 
toxicitate redusă și evitarea folosirii semințelor tratate pe terenurile 
învecinate; 

Ardeola ralloides 
 

Ø managementul deșeurilor în zonele umede; 
Ø încurajarea folosirii produselor agrochimice selective și cu 
toxicitate redusă și evitarea folosirii semințelor tratate pe terenurile 
învecinate; 
Ø întreținerea și restaurarea pădurilor aflate în vecinătatea 
habitatelor acvatice; 

Buteo rufinus 
 

Ø interzicerea oricărui tip de activitate care cauzează alterarea 
habitatelor de hrănire și reproducere a speciei; 
Ø menținerea și dezvoltarea unui peisaj de tip mozaic; 
Ø stoparea folosirii ilegale a momelilor otrăvite; 
Ø oprirea vânătorii și devastarea ilegală a cuiburilor. 

Circaetus gallicus 
 

Ø menținerea și dezvoltarea unui peisaj de tip mozaic; 
Ø oprirea vânătorii și devastarea ilegală a cuiburilor; 
Ø Interzicerea realizării noilor infrastructuri liniare care 
fragmentează habitatele de pădure. 

Sterna hirundo 
 

Ø limitarea activitățiilor ce cauzează pierderi de habitat în locuri de 
cuibărit, locuri de hrănire și rute de migrație; 
Ø încurajarea folosirii produselor agrochimice selective și cu 
toxicitate redusă și evitarea folosirii semințelor tratate pe terenurile 
învecinate; 
Ø identificarea zonelor de hrănire, de odihnă și grupare a păsărilor 
care au importanță din punctul de vedere al conservării coloniilor de 
reproducere. 

Sylvia nisoria 
 

Ø păstrarea unui mozaic de habitate, cu prezența pâlcurilor de 
copaci și a arbuștilot în zonele deschise agricole; 
Ø reducerea folosirii insecticidelor și erbicidelor în agricultură; 
Ø prevenirea incendiilor ilegale în tufărișuri. 

Phalacrocorax 
pygmeus 
 

Ø managementul adecvat al deșeurilor și al apelor uzate în jurul 
zonelor umede; 
Ø reducerea utilizării plaselor pescărești, poate preveni prinderea 
accidentală a păsărilor; 
Ø măsuri de management pentru vegetația palustră cu scopul de a 
menține sau de a reface vegetația la un nivel ecologic optim pentru 
specie. 
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ROSPA0024 Confluența Olt-Dunăre și ROSCI0044 Corabia Turnu-Măgurele și B10. Ostrovul 

Mare 
Ariile naturale ROSPA0024 Confluența Olt-Dunăre și ROSCI0044 Corabia Turnu-Măgurele și 
B10. Ostrovul Mare sunt situate pe teritoriul județelor Olt și Teleorman în Lunca Dunării 
Inferioare, ocupând o suprafață de 21.631,4 ha (ținând cont că ariile naturale se suprapun.) 
Pentru măsurile specifice pentru conservarea fiecărei specii și a habitatelor din cadrul ariilor 
protejate Natura 2000 se vor propune și se vor adopta măsurile prezentate în toate planurile 
de management la nivel de evaluare a proiectelor din cadrul POR SV-Oltenia 2021-2027. 
Tabel 14 Masuri de conservare privind habitatele de interes comunitar din ROSCI0044 Corabia-Turnu 
Măgurele 
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ROSCI0044 
Corabia – 
Turnu 
Măgurele 

Habitatul 3140 
Ape puternic 
oligo-
mezotrofe cu 
vegetație 
bentonică de 
specii de Chara 
 

Ø Monitorizarea și evaluarea stării de conservare a habitatului; 
Ø Menținerea habitatului 3140 pe suprafețele ocupate în prezent, 
inventariate și cartate în teren; 
Ø Reglementarea practicilor agricole și zootehnice pastorale în cadrul ariei 
protejate, în apropierea habitatelor acvatice de importanță comunitară; 
Ø Identificarea unor locuri la distanțe mai mari față de zona umedă a sitului 
în care să se realizeze/ amenajeze adăpătoare pentru animalele domestice 
-protejare habitat 3140; 
Ø Identificarea unor locuri la distanțe mai mari față de zona umedă a sitului 
în care să se realizeze/ amenajeze adăpătoare pentru animalele domestice 
-protejare habitat 3140; 
Ø Promovarea agriculturii ecologice în randul agricultorilor de pe teritoriul 
sitului ROSCI0044 și reducerea cantității de fertilizanți și pesticide utilizate 
în agricultura convențională –protecție habitat 3140; 
Ø Realizarea studiilor de monitorizare a calității apei, monitorizarea 
continuă a surselor de poluare existente și potențiale a bazinelor de apă de 
suprafață; 
Ø Îmbunătățirea sistemelor de alarmare și intervenție în caz de poluare a 
apelor de suprafață; 
Ø Menținerea sub control a populațiilor speciilor alohtone; 
Ø Semnalarea prezentei altor specii alohtone cu posibil impact asupra 
habitatului 3140; 
Ø Monitorizarea factorilor abiotici și a activităților umane; 
Ø Includerea măsurilor și regulilor de gestionare durabilă a zonelor umede 
în contractele de închiriere/gestionare a resurselor piscicole, a dreptului de 
pescuit sportiv și a contractelor de exploatare a stufului; 
Ø Creșterea nivelului de conștientizare a comunităților locale cu privire la 
necesitatea conservării diversității biologice; 
Ø Instalarea de panouri informative/ distribuirea de materiale/ efectuarea 
de seminarii cu privire la speciile de plante rare, vulnerabile, periclitate, 
ocrotite și habitatele existente; 
Ø Organizarea unor activități de educare a elevilor pentru înțelegerea 
importantei ocrotirii naturii; 
Ø Prevenirea/ combaterea abandonării deșeurilor și organizarea de acțiuni 
de ecologizare; 
Ø Menținerea/ refacerea habitatului 3140; 
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Denumire sit 

Natura 2000 

Masuri de conservare 

Habitate de 

interes 

comunitar 

Masuri generale de conservare 

 

Ø Eliminarea speciilor invasive; 
Ø Actualizarea inventarierilor și monitorizarea periodică a compoziției 
floristice a habitatului 3140; 
Ø Menținerea adâncimii apei în bazinele acvatice; 
Ø Monitorizare permanentă prin prelevări periodice de apă din bălțile și 
canalele din sit și analiza probelor din punct de vedere chimic și biologic; 
Ø Întărirea capacității administrative a custodelui. 

Habitatul 6440 
Pajişti aluviale 
ale văilor 
râurilor din 
Cnidion 
dubii 

Ø Eliminarea speciilor invazive și native problematice; 
Ø Menţinerea suprafeţei habitatului la cea declarată în Formularul 
standard Natura 2000 prin monitorizarea suprafețelor ocupate de habitatul 
6440; 
Ø Reglementarea strictă şi limitarea păşunatului cu oi, vaci şi capre; 
verificarea 
Ø riguroasă şi frecventă a respectării regulilor impuse şi aplicarea de 
amenzi în cazul abaterilor; 
Ø Interzicerea strictă a incendierii pajiștilor și organizarea de controale pe 
teren în sezoanele sensibile (începutul primăverii și sfârșitul toamnei); 
Ø Stabilirea limitelor terenurilor arabile și diminuarea impactului negativ 
asupra populațiilor adiacente prin fâșii (răzoare) de protecție; 
Ø Sprijin în acordarea de compensații și stimulente și accesarea de fonduri 
europene pentru administrarea durabilă a pajiștilor; 
Ø Păstrarea practicilor tradiționale de folosință a terenurilor, este 
recomandată cosirea o dată pe an; 
Ø Eliminarea depozitelor de gunoaie menajere din proximitatea 
fragmentelor de habitate 6440. 
Ø Ecologizarea stânelor și locurilor de târlire; 
Ø Amenajarea unei rețele raționale de drumuri de pământ întreținute, cu 
taluz format din vegetație naturală; 
Ø Interzicerea stabilirii drumurilor noi alternative; 
Ø Limitarea și mutarea construcțiilor existente de pe suprafețele specific 
habitatului 6440; 
Ø Creșterea nivelului de conștientizare a comunităților locale cu privire la 
necesitatea conservării diversității biologice; 
Ø Menţinerea structurii şi funcţiilor specifice ale habitatului 6440; 
Ø Monitorizarea factorilor abiotici a căror modificare ar putea determina 
schimbarea caracteristicilor habitatului (regim inundare, temperatură 
medie anuală, regim precipitaţii); 
Ø Evaluarea stării de conservare a habitatului 6440; 
Ø Comunicare, informare, conştientizare şi educaţie ecologică cu privire la 
importanţa protejării habitatului 6440, în particular, şi a diversităţii biologice 
în general. 

Habitatul 92A0 
Zăvoaie cu 
Salix alba și 
Populus alba 

Ø Menținerea habitatului 92A0 pe suprafețele ocupate în prezent, 
Ø inventariate și cartate la teren; 
Ø Regenerarea arboretelor în termenele prevăzute de lege (Codul Silvic – 
„două sezoane de vegetație de la tăierea unică sau definitivă”) pentru 
conservarea ecosistemului forestier; 
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Denumire sit 

Natura 2000 

Masuri de conservare 

Habitate de 

interes 

comunitar 

Masuri generale de conservare 

 

Ø Creșterea suprafeței ocupată de tipul de habitat prin măsuri de 
reconstrucție ecologică a unor zone de habitat aflate în prezent în stare 
nefavorabilă de conservare, constatate  în etapa de cartare inventariere la 
teren; 
Ø Asigurarea pazei fondului forestier (atât în proprietățile private cât și 
proprietățe de stat) pentru prevenirea tăierilor în delict, a incendiilor, 
precum și a altor factori care pot degrada sau distruge habitatul forestier; 
Ø Reglementarea aprinderii focului în zonă; 
Ø Se va evita pe cât posibil construirea de noi drumuri prin habitat (se 
acceptă doar când nu există altă variantă și când drumul respectiv are o 
importanță vitală pentru proprietar sau comunitatea locală); 
Ø Optimizarea parametrilor care definesc structura tipului de habitat: 
compoziție specifică, eliminarea speciilor alohtone, menținerea consistenței 
optime, a etajelor de vegetație specifice habitatului etc. În etapa de 
proiectare – planificare, acești parametri se asigură prin intermediul: 
planurilor de management și a amenajamentelor silvice, proiecte de 
împăduriere, planurile lucrărilor silviculturale; 
Ø Se va promova regenerarea naturală a arboretelor în toate situațiile în 
care acest lucru este posibil; 
Ø Se va avea în vedere păstrarea unei consistenţe ridicate a arboretelor. Se 
va evita ca lucrarile silviculturale sa fie executate cu intensitate mare; 
Ø La efectuarea lucrărilor silvotehnice se vor respecta regulile de bune 
practici în activitatea de exploatare, prevăzute de reglementările legale în 
vigoare, care vizează conservarea habitatului; 
Ø Menţinerea de arbori bătrani, scorburoşi, parțial debilitați şi morţi pe 
picior în arboreta; 
Ø Promovarea unor reguli generale de vizitare, acces, in special in 
suprafetele angrenate cu lucrari; 
Ø Accesul turiștilor este permis numai pe traseele marcate, solitar sau în 
grupuri organizate; turistii au obligația de a evacua deșeurile pe care le 
Ø generează pe timpul vizitării ariei, acestea urmând a fi depozitate doar în 
locuri special amenajate pentru colectare; 
Ø Este intezis accesul turiștilor în suprafețele angrenate cu lucrări de 
regenerare; 
Ø Se interzice pășunatul în fondul forestier, în special în zonele cu 
regenerări tinere, în porțiuni ale arboretelor mature cu regenerare sau unde 
se urmărește instalarea acesteia); 
Ø Se va interzice abandonarea în arealul sitului a deșeurilor și deversarea 
de reziduuri; 
Ø Monitorizarea factorilor de impact asupra tipului de habitat și a efectelor 
asupra acestuia, pe perioada de aplicare a planului de management; 
Ø Monitorizarea parametrilor ce definesc starea de conservare a tipului de 
habitat; 
Ø Monitorizarea factorilor biotici destabilizatori pentru a se evita 
degradarea arboretelor; 
Ø Realizarea de rapoarte centralizatoare, periodice; 
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Denumire sit 

Natura 2000 

Masuri de conservare 

Habitate de 

interes 

comunitar 

Masuri generale de conservare 

 

Ø Respectarea raportarilor periodice necesare către autoritățile care au 
atribuții și rol de decizie în domeniul protecției mediului și al ariilor naturale 
protejate; 
Ø Menținerea habitatului pe suprafețele ocupate în prezent, inventariate 
și cartate în teren; 
Ø Asigurarea pazei fondului forestier (atât în proprietățile private cât și 
proprietate de stat) pentru prevenirea tăierilor în delict, a incendiilor, 
precum și a altor factori care pot degrada sau distruge habitatul forestier; 
Ø Reglementarea aprinderii focului în zonă; 
Ø Se va evita construirea de noi căi de acces prin habitat. 

Habitatul 91F0 
Păduri 
ripariene 
mixte cu 
Quercus robur, 
Ulmus laevis, 
Fraxinus 
excelsior sau 
Fraxinus 
angustifolia 

Ø Menținerea habitatului pe suprafețele ocupate în prezent, inventariate 
și cartate în teren; 
Ø Asigurarea pazei fondului forestier (atât în proprietățile private cât și 
proprietate de stat) pentru prevenirea tăierilor în delict, a incendiilor, 
precum și a altor factori care pot degrada sau distruge habitatul forestier; 
Ø Reglementarea aprinderii focului în zonă; 
Ø Se va evita construirea de noi căi de acces prin habitat; 
Ø Optimizarea parametrilor care definesc structura tipului de habitat: 
compoziție specifică,eliminarea speciilor alohtone, menținerea consistenței 
optime, a etajelor de vegetație specifice habitatului etc.; 
Ø Se va promova regenerarea naturală a arboretelor în toate situațiile în 
care acest lucru este posibil:concurențe, înlaturare lăstari, îndepartare 
preexistenți, împrejmuirea suprafețelor – după caz; 
Ø Se va avea în vedere păstrarea unei consistenţe ridicate a arboretelor. Se 
va evita ca lucrările silviculturale sa fie executate cu intensitate mare; 
Ø Menţinerea arborilor bătrâni, scorburoşi, parțial debilitați şi morţi pe 
picior în arboreta; 
Ø Este intezis accesul turiștilor în suprafețele angrenate cu lucrări de 
regenerare; 
Ø Se vor lua măsuri pentru interzicerea pașunatului în fondul forestier, în 
special în zonele cu regenerări tinere, în porțiuni ale arboretelor mature cu 
regenerare sau unde se urmărește instalarea acesteia; 
Ø Se vor lua măsuri în vederea interzicerii abandonării în arealul sitului a 
deșeurilor și deversarea de reziduri; 
Ø Realizarea raportărilor necesare către autoritaţi; 
Ø Monitorizarea factorilor de impact asupra tipului de habitat și a efectelor 
asupra acestuia, pe perioada de aplicare a planului de management; 
Ø Monitorizarea parametrilor ce definesc starea de conservare a tipului de 
habitat; 
Ø Monitorizarea factorilor biotici destabilizatori pentru a se evita 
degradarea arboretelor. Trebuie monitorizata evolutia speciilor; 
Ø Realizarea de rapoarte centralizatoare, periodice; 
Ø Respectarea raportărilor periodice necesare către autoritățile cu atribuții 
și rol de decizie în domeniul protecției mediului și al ariilor naturale 
protejate. 
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Denumire sit 

Natura 2000 

Masuri de conservare 

Habitate de 

interes 

comunitar 

Masuri generale de conservare 

 

Habitatul 
92D0 Galerii 
ripariene și 
tufărișuri 

Ø Menținerea habitatului pe suprafețele ocupate în prezent, inventariate 
și cartate în teren; 
Ø Creșterea suprafeței ocupate de tipul de habitat prin reconstrucția 
ecologică a acestuia, prin plantare pe terenuri corespunzatoare ca areal, 
favorabile pentru dezvoltarea acestuia; 
Ø Reglementarea aprinderii focului în zonă; 
Ø Se va evita construirea de noi căi de acces prin habitat; 
Ø Interzicerea tăierii vegetației în zonele limitrofe cursurilor de apă, prin 
încheierea de convenții cu autoritățile și deținătorii terenurilor; 
Ø Interzicerea amplasării de construcții (obiective de investiții) în zona 
habitatului; 
Ø Regenerarea naturală a habitatului; 
Ø Promovarea unor reguli generale privind accesul localnicilor în sit, în 
special în suprafețele angrenate cu lucrări; 
Ø Reglementarea activităților de turism şi de educaţie, cu respectarea 
regulilor prevăzute de legislația în vigoare; 
Ø Limitarea accesului în interiorul tipului de habitat pentru turism 
Ø sau desfășurarea altor activități: recoltare plante și fructe medicinale 
etc.; 
Ø Interzicerea pășunatului în fondul forestier. 

Habitatul 4064 
Theodoxus 
transversalis 

Ø Menținerea habitatelor specifice pe suprafețele ocupate în prezent, 
inventariate și cartate în teren; 
Ø Interzicereaexploatărilor de balast, sedimente sau a dragajelor în 
sectoarele populate; interzicerea modificării structurii albiei Dunării în 
aceste sectoare; 
Ø Amenajarea unor zone artificiale cu rol de refugii și sanctuare ale florei și 
faunei litofile și reofile de fluviu; 
Ø Menținerea regimului de curgere liberă a apelor Dunării, a brațelor 
acesteia și a sectoarelor afluenților de pe teritoriul siturilor ROSCI0044 și 
ROSPA0024; 
Ø Monitorizarea calității apei și a sedimentelor în siturile ROSCI0044 și 
ROSPA0024, monitorizarea continuă a surselor de poluare existente și 
Ø potențiale a apelor de suprafață și freatice; 
Ø Dezvoltarea unui sistem de avertizare și de intervenție pentru diverse 
scenarii și categorii de poluare a apelor; 
Ø Realizarea unui plan de acțiune în caz de poluare și/sau dezastre natural; 
Ø Crearea și consultarea periodică a unui consiliu științific permanent; 
Ø Managementul eficient al deșeurilor casnice, provenite din construcții și 
industriile locale, din agricultură și zootehnie; 
Ø Monitorizarea oricăror activități antropice sau ale factorilor abiotici 
(secete, inundații, colmatări etc.) care pot afecta structura și funcțiile 
habitatelor specific; 
Ø Activități de informare, educare și conștientizare a localnicilor, turiștilor 
și altor persoane care vin în sit; 
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Denumire sit 

Natura 2000 

Masuri de conservare 

Habitate de 

interes 

comunitar 

Masuri generale de conservare 

 

Ø Interzicerea colectării de indivizi ai speciei 4064 Theodoxus transversalis 
și 1032 Unio crassus în alte scopuri decât științifice și cu avizul unui consiliu 
competent; 
Ø Instruirea rangerilor, a administratorilor și a celor care vor fi implicați în 
monitorizarea și managementul speciei Theodoxus transversalis în 
recunoașterea ei, în cunoașterea biologiei și ecologiei acesteia; 
Ø Monitorizarea parametrilor ecologici, corologici și ai stării de conservare 
a speciei de interes în ROSCI0044 și ROSPA0024; 
Ø Reglementarea impactului produs de pescuit și alte forme de exploatare 
a resurselor acvatice și oprirea braconajului; 
Ø Programe de informare, educare și conștientizare a populației locale și a 
turiștilor sau a altor categorii de cetățeni care vin în zonă; 
Ø Monitorizarea speciilor alohtone și autohtone invasive, precum și 
ameliorarea efectelor acestora în măsura posibilului; prevenirea și 
interzicerea introducerii deliberate de noi specii alohtone; 
Ø Activități de eliminare/prevenire a braconajului; 
Ø Creșterea artificială a numărului de colonii și a abundenței speciei 
Theodoxus transversalis prin aducerea de indivizi din alte zone populate. 

 
Tabel 15 Masuri de conservare privind speciile de interes comunitar ROSPA0024 Confluența Olt-Dunăre 
și ROSCI0044 Corabia Turnu-Măgurele și B10. Ostrovul Mare 

Denumire sit 

Natura 2000 

Masuri de conservare 

Specii de interes 

comunitar 

Masuri generale de conservare 

 

ROSPA0024 
Confluența 
Olt-Dunăre și 
ROSCI0044 
Corabia 
Turnu-
Măgurele și 
B10. Ostrovul 
Mare 
 

Unio crassus Ø Includerea speciei Unio crassus în Formularul standard a sitului; 
Ø Menținerea habitatelor specifice pe suprafețele ocupate în 
prezent, inventariate și cartate în teren; 
Ø Interzicerea exploatărilor de balast, sedimente sau a dragajelor 
în sectoarele populate;  
Ø Interzicerea modificării structurii albiei Dunării în aceste 
sectoare; 
Ø Menținerea zăvoaielor de mal, Consolidarea malurilor cu arbori 
și arbuști nativi acolo unde este cazul, interzicerea tăierii zăvoaielor; 
Ø Menținerea regimului de curgere liberă a apelor Dunării, a 
brațelor acesteia și a sectoarelor afluenților de pe teritoriul siturilor 
ROSCI0044 și ROSPA0024; 
Ø Monitorizarea calității apei și a sedimentelor în siturile 
ROSCI0044 și ROSPA0024, monitorizarea continua a resurselor de 
poluare existente și potențiale a apelor de suprafață și freatice; 
dezvoltarea unui sistem de avertizare și de intervenție pentru 
diverse scenario și categorii de poluare a apelor; 
Ø Alcătuirea unui plan de acțiune în caz de poluare și/sau dezastre 
natural; 
Ø Crearea și consultarea periodică a unui consiliu științific 
permanent; 
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Denumire sit 

Natura 2000 

Masuri de conservare 

Specii de interes 

comunitar 

Masuri generale de conservare 

 

Ø Monitorizarea oricăror activități antropice sau ale factorilor 
abiotici (secete, inundații, colmatări etc.) care pot afecta structura și 
funcțiile habitatelor specific; 
Ø Activități de informare, educare și conștientizare a localnicilor, 
turiștilor și altor persoane care vin în sit. 

Helix pomatia Ø Includerea specie Helix pomatia în planul de monitorizare a 
speciilor de interes conservativ al sitului ROSCI0044; 
Ø Interzicerea colectării de indivizi în scop economic; 
Ø Instruirea rangerilor, a administratorilor și a celor care vor fi 
Ø implicați în monitorizarea și managementul specie Helix pomatia 
în recunoașterea ei, în cunoașterea biologiei și ecologiei acesteia; 
Ø Monitorizarea parametrilor ecologici, corologici și ai stării de 
conservare a speciei de interes în ROSCI0044 și ROSPA0024; 
Ø Programe de informare, educare și conștientizare a populației 
locale și a turiștilor sau a altor categorii de cetățeni care vin în zonă; 
Ø Monitorizarea speciilor alohtone și autohtone invazive, precum 
și ameliorarea efectelor acestora în măsura posibilului. 

Pseudanodonta 
complanata 

Ø Realizarea planului de monitoring și al celui de management în 
concordanță cu cel al speciilor (respectiv al comunității) de pești de 
interes conservative; 
Ø Interzicerea colectării de indivizi în alte scopuri decât științifice și 
cu avizul unui consiliu competent; 
Ø Instruirea rangerilor, a administratorilor și a celor care vor fi 
implicați în monitorizarea și managementul specie Pseudanodonta 
complanata în recunoașterea ei, în cunoașterea biologiei și ecologiei 
acesteia; 
Ø Monitorizarea parametrilor ecologici, corologici și ai stării de 
conservare a speciei de interes în ROSCI0044 și ROSPA0024; 
Ø Reglementarea impactului produs de pescuit și alte forme de 
exploatare a resurselor acvatice și oprirea braconajului; 
Ø Includerea specie Pseudanodonta complanata în Formularul 
standard a sitului și în planurile de monitorizare și de management 
al ROSCI0044. 

Alosa immaculata, 
Aspius 
aspius, 
Eudontomyzon 
marinae, Gobio 
albipinnatus, Gobio 
kessleri, 
Gimnocephalus 
baloni, 
Gimnocephalus 
schraetzer, 
Misgurnus fossilis, 
Pelecus cultratus, 
Rhodeus sericeus 

Ø Inventarierea și evaluarea stării de conservare a populațiilor 
speciilor; 
Ø Asigurarea conectivității longitudinale a cursurilor de apă;  
Ø Reglementarea activităților ce pot duce la poluarea cursurilor de 
apă; 
Ø Reglementarea și monitorizarea activităților de acvacultură și 
piscicultură; 
Ø Mentinerea suprafețelor de habitat  ocupate în prezent de 
speciile de pești din fișa standard, inventariate si cartate în teren; 
Ø Măsuri de conștientizare în rândul populației ; 
Ø Asigurarea unui control riguros al pescuitului; 
Ø Promovarea agriculturii ecologice în randul agricultorilor de pe 
teritoriul sitului ROSCI0044 și reducerea cantității de fertilizanți și 
pesticide utilizate în agricultura; 
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amarus, Sabanejewia 
aurata, Zingel streber 
și Cobitis taenia 

Ø Realizarea studiilor de monitorizare a calității apei, monitorizarea 
continua a surselor de poluare existente și potențiale a bazinelor de 
apa de suprafață; 
Ø Îmbunătățirea sistemelor de alarmarebși intervenție în caz de 
poluare a apelor desuprafață; 
Ø Interdicții de acces pe perioada prohibiției în zona de mal (100 m 
de la mal în larg) a ambarcațiunilor de agreement cu motoare de 
peste 20 cp sau interdicții de viteza pe perioada respectiva la 
10km/h; 
Ø Monitorizarea factorilor abiotici (inundare, modificări de 
inundare) și a activităților umane (captare de apă de suprafață, 
captări de apă subterană) care pot determina reducerea sau 
pierderea zonelor umede din lunca inundabilă; 
Ø Interzicerea activităților care au drept urmare pierderi de luciu 
de apă sau zone umede; 
Ø Sistarea lucrarilor de dragare în perioada aprilie-iulie; 
Ø Promovarea includerii masurilor și regulilor de gestionare 
durabila a zonelor umede în contractele de închiriere/gestionare a 
resurselor piscicole, a dreptului de pescuit sportiv și a contractelor 
de exploatare a stufului în situl ROSCI0044; 
Ø Realizarea creșterii nivelului de conștientizare a comunităților 
locale (grupuri țintă: pescari, ciobani, excursioniști, localnici) cu 
privire la necesitatea conservării diversității biologice și a utilizării 
componentelor habitatelor într-o maniera durabila; 
Ø Instalare panouri informative cu privier la speciile de pești rare, 
vulnerabile, periclitate, ocrotite și habitatele acvatice existente în 
situl ROSCI0044; 
Ø Realizare de materiale informative și de promovare cu privire 
Ø la speciile ocrotite de pești și importanța zonelor umede; 
Ø Organizarea unor seminarii de conștientizare a comunității locale 
cu privire la diversitatea biologica existenta în sit, modul de utilizare 
durabila a resurselor naturale și habitatelor naturale, realizarea de 
activități care sa mențină caracteristicile sitului; 
Ø Educarea elevilor pentru înțelegerea importantei ocrotirii a 
habitatelor acvatice și a roganismelor acvatice. 

Bombina bombina și 
Triturus 
dobrogicus. 

Ø Monitorizarea habitatelor acvatice utilizate de specii; 
Ø Inventarierea populațiilor speciilor; 
Ø Protecția habitatelor acvatice naturale folosite de specii pentru 
reproducere; 
Ø Reglementarea activităților umane ce pot duce la afectarea 
suprafeței habitatelor acvatice sau terestre utilizate de specii; 
Ø Reglementarea activităților ce pot duce la poluarea habitatelor 
acvatice sau a zonelor limitrofe; 
Ø Reglementarea activităților de creștere a animalelor; 
Ø Reglementarea accesului cu vehicule motorizate; 
Ø Reglementarea capturării sau deținerii speciilor; 
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Ø Reglementarea introducerii de noi specii în habitatele acvatice 
specific. 

Lutra lutra Ø Asigurarea atingerii unei stări de conservare favorabile din punct 
de vedere a efectivelor populației speciei Lutra lutra; 
Ø Plantarea de pâlcuri de arbori pe malul ecosistemelor acvatice 
(râuri, pârâuri); 
Ø Implicarea unor instituţii/organizaţii partenere pentru realizarea 
unui management participativ al specie Lutra lutra; 
Ø Acordarea de avize (negative/pozitive) pentru proiectele şi 
planurile/ programele care se realizează pe teritoriul ariei natural 
protejate și care au un impact (negativ/pozitiv) asupra populației de 
vidră; 
Ø Realizarea de materiale informative referitoare la specia Lutra 
lutra pentru comunitatea locală (broşuri, pliante, postere, cărţi şi 
alte modalităţi de informare); 
Ø Actualizarea site-ului web al ariei natural protejate cu informații 
privitoare la specia Lutra lutra și presiunile și amenințările la adresa 
acesteia; 
Ø Realizarea şi difuzarea unui film documentar privitor la vidră în 
cadrul ariei natural protejate și presiunile și amenințările la adresa 
acesteia; 
Ø Realizarea unor trasee de interpretare a valorilor naturale ale 
ariei natural protejate, aici incluzând și specia vidră și amenințările 
la adresa acesteia; 
Ø Interzicerea distrugerii, arderii și tăierii vegetaţiei ierboase și 
lemnoase ripariene din interiorul și în vecinătatea (100 m) 
habitatelor frecventate de Lutra lutra; 
Ø Interzicerea folosirii tratamentelor chimice în interiorul și în 
vecinătatea (100 m) habitatelor frecventate de Lutra lutra; 
Ø Monitorizarea calității și mărimii habitatului speciei în sit; 
Ø Adoptarea certificării forestiere (FSC) pentru pădurile aflate pe 
teritoriul ariei naturale protejate ce reprezintă un habitat important 
pentru specia vidră; 
Ø Evitarea operațiunilor de gestionare forestieră care ar putea 
afecta habitatele forestiere în care este prezentă vidra și siturile de 
reproducere sau de odihnă ale speciei vidră; 
Ø Delimitarea zonelor de excludere de la activități de exploatare 
Ø forestieră, în jurul vizuinelor de vidră și a siturilor de odihnă; 
Ø Înainte de orice operațiune de management forestier al 
habitatelor ripariene, se impune monitorizarea malurilor cursurilor 
de apă sau corpurilor de apă în vederea identificării semnelor de 
prezență ale vidrei; 
Ø Controlul şi monitorizarea atentă a construcţiilor de obiective de 
infrastructură care pot duce la fragmentarea habitatului specie; 
Ø Reabilitarea sau modernizarea oricărei infrastructuri de 
transport linear (drumuri de orice fel), sau construcţia de 
infrastructură nouă de acest tip se poate efectua doar cu acordul 
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prealabil al administraţiei siturilor. Aceste lucrări vor fi permise doar 
în cazul în care aceste infrastructure prezintă o permeabilitatea 
pentru specia vidră în zonele de migrare. Această permeabilitate va 
fi asigurată prin implementarea măsurilor specifice de prevenire a 
fragmentării habitatelor speciei: poduri, tuneluri, structuri speciale 
de treceri, garduri de protecţie şi ghidare, etc.; 
Ø Interzicerea tăierii arborilor de pe malul apelor. Excepţii sunt 
permise doar în cazul activităţilor de reconstrucţie ecologică a 
habitatelor, realizate cu acordul scris şi avizul administratorilor 
sitului; 
Ø Nu se vor transporta lemne prin târâre provenite din exploatarea 
forestieră, în albia minoră sau pe maluri; 
Ø Nu se vor stabili depozite temporare de lemne provenite din 
exploatare şi nu se vor abandona în albia râurilor crengi provenite 
din activitatea de exploatare forestieră sau alte materiale provenite 
din utilaje de exploatare sau accesorii; 
Ø Interzicerea lucrărilor de regularizare a malurilor sau a altor 
lucrării hidrotehnice care modifică cursurile de apă, (doar cu 
anumite excepţii, precum cazul alunecărilor) şi nu se vor întreprinde 
alte măsuri specifice de regularizare, cu excepţia zonelor locuite, 
dacă nu există alte alternative, în scopul asigurării integrităţii 
vizuinelor, siturilor de reproducere și odihnă ale speciei Lutra lutra; 
Ø Nu se vor construe drumuri forestiere sau publice în albia minoră 
a cursurilor de apă; 
Ø Nu se va circula cu vehicule de orice tip în albia cursurilor de apă 
şi a altor zone umede din sit; 
Ø Nu se vor depozita deşeuri pe malurile zonelor umede; 
Ø Interzicerea lucrărilor/proiectelor care duc la scăderea debitului 
(de exemplu prin captare) sau la variații de debit. 

Spermophilus citellus Ø Realizarea monitorizării (conform protocolului de monitorizare) 
pentru specia Spermophilus citellus în sit; 
Ø Evitarea fragmentării habitatelor prin construcţia de drumuri  au 
alte bariere; 
Ø Gestionarea rațională a bazei trofice reprezentate de seminţe, 
rădăcini, boabe de cereale; 
Ø Limitarea poluării fonice; 
Ø Realizarea de materiale informative referitoare la specia 
Spermophilus citellus pentru comunitatea locală (broşuri,pliante, 
pos tere, cărţi şi alte modalităţi de informare); 
Ø Actualizarea site-ului web al ariei natural protejate cu informații 
privitoare la specia Spermophilus citellus și presiunile și amenințările 
la adresa acesteia; 
Ø Realizarea şi difuzarea unui film documentar privitor la vidră în 
cadrul ariei natural protejate și presiunile și amenințările la adresa 
acesteia; 
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Ø Realizarea unor trasee de interpretare a valorilor naturale ale 
ariei natural protejate, aici incluzând și specia vidră și amenințările 
la adresa acesteia; 
Ø Limitarea folosirii momelilor, capcanelor: arme, cuşti, orbirea 
animalelor cu lumina pe timp de noapte etc; 
Ø Interzicerea folosirii tratamentelor chimice în interiorul și în 
vecinătatea habitatelor utilizate de Spermophilus citellus; 
Ø Interzicerea deţinerii, transportului, vânzării sau a schimburilor în 
orice scop, precum şi oferirea spre schimb sau vânzare a 
exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor 
biologic; 
Ø Reducerea numărului câinilor hoinari și pisicilor hoinare; 
Ø Monitorizarea calității și mărimii habitatului speciei în sit; 
Ø Interzicerea incendierii vegetaţiei; 
Ø Interzicerea deteriorării şi/sau distrugerii galeriilor; 
Ø Renaturarea habitatelor afectate antropic prin lucrări adecvate; 
Ø Limitarea accesului în anumite zone în sezoanele critice sau 
permanent (după caz); 
Ø Impunerea distanţele minime de apropiere, a distanţele minime 
de construcţie, etc.; 
Ø Reabilitarea sau modernizarea oricărei infrastructuri de 
transport linear (drumuri de orice fel), sau construcţia de 
infrastructură nouă de acest tip se poate efectua doar cu acordul 
prealabil al administraţiei siturilor. Aceste lucrări vor fi permise doar 
în cazul în care aceste infrastructure prezintă o permeabilitatea 
pentru specia Spermophilus citellus. Această permeabilitate va fi 
asigurată prin implementarea măsurilor specifice de prevenire a 
fragmentării habitatelor speciei: poduri, tuneluri, structuri speciale 
de treceri, garduri de protecţie şi ghidare, etc.; 
Ø Controlul şi monitorizarea atentă a managementului deșeurilor 
industrial și menajere; 
Ø Asigurarea pe cât posibil a creşterii capacităţii biogenice a 
habitatelor pentru popândău. 

Marsilea quadrifolia Ø Monitorizarea și evaluarea stării de conservare a specie Marsilea 
quadrifolia; 
Ø Reglementarea activităţilor susceptibile să ducă la reducerea 
suprafeţelor ocupate de habitatul în care vegetează specia. 

Păsări 
Accipiter 
nisus, Actitis 
hypoleucos, Alauda 
arvensis, Alcedo 
atthis, Anas acuta, A. 
crecca, A. penelope, A. 
platyrhynchos, A. 
querquedula , Ardea 
cinerea, Aythya ferina, 

Ø Evaluarea efectivelor populaționale ale speciilor, habitatele 
acestora și evaluarea stării de conservare; 
Ø Menținerea unei structuri echilibrate pe clase de vârstă pentru 
pădurile de foioase, conform normelor silvice; 
Ø Menținerea unei structuri echilibrate pe clase de vârstă pentru 
pădurile de foioase, conform normelor silvice; 
Ø Menţinerea lemnului mort/debilitat pentru asigurarea condiţiilor 
specifice de habitat pentru speciile de ciocănitori şi Strix uralensis; 
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A.fuligula, A.nyroca, 
Bucephala clangula, 
Burhinus oedicnemus, 
Buteo buteo, Buteo 
lagopus, Carduelis 
cannabina, C. 
carduelis, C. 
spinus, Charadrius 
dubius, Charadrius 
hiaticula, Chlidonias 
hybridus, C. niger, 
Coccothraustes c., 
Coracias garrulus, 
Coturnix coturnix, 
Cuculus canorus, 
Cygnus cygnus, 
Delichon urbica, 
Dendrocopos medius, 
Emberiza 
hortulana, Erithacus 
rubecula, Falco 
subbuteo, 
F.tinnunculus, F. 
vespertinus, 
Ficedula hypoleuca, 
Fringilla coelebs, 
Fringilla m., Fulica 
atra, Gallinago 
gallinago, 
G.chloropus, 
Haematopus 
ostralegus, 
Himantopus 
himantopus, Lanius 
excubitor, Larus 
cachinnans, L.canus, 
L.ridibundus, Limosa 
limosa, Mergus 
merganser, Merops 
apiaster, Miliaria 
calandra, Motacilla 
alba, M. flava, 
Muscicapa striata, 
Numenius arquata, 
Nycticorax nycticorax, 
Oriolus oriolus, 
Phalacrocorax carbo, 

Ø Reglementarea degajărilor şi curățărilor chimice în pădurile din 
cadrul ariei naturale protejate; 
Ø Menţinerea elementelor de peisaj - arbori solitari, tufişuri, 
margini înierbate – pe pajişti şi terenuri arabile; 
Ø Menţinerea aliniamentelor de arbori de-a lungul drumurilor; 
Ø Izolarea liniilor de medie tensiune prin colaborarea cu companiile 
de transport a energiei electrice; 
Ø Asigurarea suporturilor pentru cuiburile de barză alba situate în 
localităţile din vecinătatea ariei naturale protejate; 
Ø Implementarea legislaţiei referitoare la numărul de câini 
însoţitori permis la o turmă. 
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P. pygmeus, 
Phylloscopus collybita, 
Picus canus, Platalea 
leucorodia, Pyrrhula 
pyrrhula, Riparia 
riparia, R. riparia, 
Saxicola rubetra, S. 
torquata, Sterna 
albifrons, S. hirundo, 
Streptopelia turtur, 
Sturnus vulgaris, 
Sylvia atricapilla, S. 
communis, Tringa 
erythropus,T.glareola, 
T.nebularia, 
T.ochropus, T. 
totanus, Turdus 
merula, T. philomelos, 
Upupa epops, 
Vanellus vanellus , 
Locustella luscinioides 
Luscinia 
megarhynchos 
Măsuri generale de 
conservare și acțiuni 

Ø Realizarea/actualizarea inventarelor pentru speciile de plante; 
Ø Realizarea/actualizarea inventarelor pentru speciile de amfibieni 
și reptile; 
Ø Realizarea/actualizarea inventarelor pentru habitatele de interes 
conservative; 
Ø Realizarea monitorizării speciilor de plante; 
Ø Realizarea monitorizării speciilor de amfibieni și reptile; 
Ø Realizarea monitorizării habitatelor de interes conservative; 
Ø Realizarea de patrule periodice pe teritoriul ariei naturale 
protejate; 
Ø Acordarea de avize negative/pozitive – pentru 
planurile/programele, proiectele și activitățile ce se doresc a fi 
realizate pe teritoriul ariei natural protejate; 
Ø Identificarea de surse de finanțare; 
Ø Elaborarea de cereri de finanțare pentru diferite fonduri și 
programe de finanțare; 
Ø Desfășurarea de activități de autofinanțare; 
Ø Perceperea de tarife pentru avizele acordate, stabilite în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
Ø Achiziționarea elementelor de logistică necesare; 
Ø Întreținerea elementelor de logistică necesare; 
Ø Evaluarea nevoilor de formare a personalului implicat în 
managementul ariei naturale protejate; 
Ø Desfășurarea cursurilor de instruire necesare; 
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Ø Constituirea unui Grup de lucru pentru elaborarea / actualizarea 
Strategiei şi Planului; 
Ø Realizarea de întâlniri pentru elaborarea/ actualizarea Strategiei 
şi Planului; 
Ø Realizarea și aplicarea corespunzătoare a amenajamentelor 
silvice; 
Ø Promovarea recoltării şi valorificării produselor nelemnoase ale 
pădurii - fructe de pădure, ciuperci, soc, și altele asemenea; 
Ø Includerea prevederilor Planului de management al ariei natural 
protejate - măsurile referitoare la habitatele forestiere, în 
amenajamentul silvic; 
Ø Elaborarea unui ghid, cuprinzând cele mai bune practici de 
administrare a pajiştilor şi promovarea acestuia în rândurile 
proprietarilor/gestionarilor de pajişti.; 
Ø Includerea măsurilor şi regulilor de gestionare durabilă a 
pajiștilor în contractele de închiriere a suprafețelor de pajiște; 
Ø Promovarea Ghidului privind cele mai bune practici agricole și a 
Codului pentru bune condiții Agricole și de mediu în rândul 
agricultorilor de pe teritoriul ariei naturale protejate; 
Ø Sprijin în acordarea de compensații și stimulente și accesarea de 
fonduri europene pentru administrarea durabilă a terenurilor 
Agricole; 
Ø Promovarea unor proiecte model de case, adecvate statului de 
arie naturală protejată; 
Ø Luarea în considerare a prevederilor Planului de management în 
procesul de elaborare a documentațiilor de amenajare a teritoriului 
și urbanism; 
Ø Realizarea de publicaţii de promovare a valorilor naturale şi 
Ø culturale - broșuri, pliante, postere, cărți, și altele asemenea; 
Ø Realizarea de cursuri pentru ghizi locali de prezentare a valorilor 
naturale şi culturale; 
Ø Realizarea unui ghid adresat pensiunilor, privind includerea în 
activitatea acestora a unor programe de prezentare a valorilor 
naturale şi culturale; 
Ø Realizarea infrastructurii de vizitare - trasee, zone de popas şi 
picnic, și altele asemenea. 

 

ROSPA0084 Retezat și ROSCI0217 Retezat 

Situl Natura 2000 ROSCI0217 Retezat a fost declarat sit de importanță comunitară cu scopul 
menținerii și conservarii speciilor de plante și animale sălbatice și habitatelor naturale de 
interes comunitar. Abordarea în acest caz va fi făcuta pe baza habitatelor și speciilor de interes 
comunitar menționate în Formularul Standard Natura 2000 al sitului ROSCI0217 Retezat, după 
cum urmează: 
- 22 habitate de interes comunitar,  
- 30 specii de interes comunitar, dintre care: 

o 7 specii de plante,  
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o 9 specii de nevertebrate, 
o 1 specie de amfibieni, 
o 3 specii de pești, 
o 10 specii de mamifere (6 specii de chiroptere și 4 specii de mamifere carnivore). 

Situl Natura 2000 ROSPA0084 Retezat a fost declarat sit de importanță comunitară cu scopul 
menținerii și conservarii speciilor de păsări de interes comunitar. Abordarea în acest caz va fi 
făcuta pe baza habitatelor și speciilor de interes comunitar menționate în Formularul Standard 
Natura 2000 al sitului ROSPA0084 Retezat, după cum urmează: 23 de specii de păsări 
prevăzute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 
92/43/CEE. 
Pentru măsurile specifice pentru conservarea fiecărei specii și a habitatelor din cadrul ariilor 
protejate Natura 2000 se vor propune și se vor adopta cele prezentate în toate planurile de 
management la nivel de evaluare a proiectelor din cadrul POR SV-Oltenia 2021-2027. 
La momentul elaborării prezentului studiu nu este disponibil Planul de management integrat 
al celor două situri Natura 2000, dar se vor adopta măsurile prezentate la alte situri, iar ulterior 
după finalizare și adoptare se vor respecta Planul și Regulamentul acestor situri. 
 
ROSPA0106 Valea Oltului Inferior 

Situl Natura 2000 ROSPA0106 Valea Oltului Inferior este o zonă cu un potenţial turistic dat de 
valori naturale şi culturale.  
ROSPA0106 Valea Oltului Inferior conţine integral situl de importanţă comunitară ROSCI0166 
Pădurea Reşca Hotărani şi se suprapune parţial cu următoarele situri de importanţă 
comunitară: ROSCI0266 Valea Olteţului, ROSCI0376 Râul Olt între Mărunţei şi Turnu Măgurele 
şi ROSCI0354 Platforma Cotmeana. Deasemenea situl ROSPA0106 Valea Oltului Inferior se 
suprapune cu următoarele arii naturale protejate: rezervaţia naturală IV.44. Pădurea Reşca, 
ariile de protecţie specială avifaunistică: VI.22. Lacul Strejeşti, VI.23. Lacul Slatina, VI.24. Lacul 
Izbiceni şi VI.25. Iris-Malu Roşu. 
Situl are o suprafaţă de 52.786 ha, este localizat în sudul României şi se întinde în lungul râului 
Olt din sudul municipiului Râmnicu Vâlcea până în dreptul localităţii Izbiceni. Din punct de 
vedere administrativ este localizat pe teritoriul judeţele Vâlcea, Olt şi Teleorman.  
Măsurile de conservare privind speciile avifaunistice și a celor de interes comunitar 
Tabel 16 Masuri de conservare privind speciile de interes comunitar ROSPA0106 Valea Oltului Inferior 

Denumire sit 
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ROSPA0106 
Valea Oltului 
Inferior 
 
ROSCI0266 
Valea 
Olteţului,  
 
ROSCI0376 
Râul Olt între 
Mărunţei şi 
Turnu 
Măgurele 

Ø Dezvoltarea și promovarea unui pachet turistic atractiv; 
Ø Elaborarea unui plan strategic pentru dezvoltarea turismului durabil; 
Ø Încurajarea parteneriatelor între iniţiativele turistice locale şi touroperatori naționali 
pentru turism şi recreere orientate spre natură; 
Ø Iniţierea şi sprijinul dezvoltării de servicii tradiționale de către localnici, care să diversifice 
şi să crească calitatea experienţelor vizitatorilor; 
Ø Realizarea infrastructurii de vizitare: trasee, zone de popas şi picnic și altele asemenea; 
Ø Gestiunea durabilă a deșeurilor la nivelul autorităților locale; 
Ø Respectarea ariilor de senzitivitate, propuse în actualul plan de management; 
Ø Dezvoltarea unui mecanism de avizare internă a activităților cu posibil impact negativ 
asupra sitului, bazat pe hărţile de distribuţie ale speciilor şi cu respectarea măsurilor de 
conservare specifice; 
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ROSCI0354 
Platforma 
Cotmeana 

Ø Luarea în considerare a prevederilor planului de management în procesul de elaborare a 
planurilor de urbanism, PUG, PUZ, amenajare teritorială, de utilizare a terenurilor și a tuturor 
modurilor de utilizare a resurselor. 
Ø Elaborarea unui plan de promovare a produselor locale de către custodele sitului, în 
colaborare cu autoritățile locale, prin conferirea identității de proveniență a produselor de 
pe teritoriul sitului - brand garantat; 
Ø Promovarea păstrării și revitalizarea activităților tradiționale în cadrul comunităților 
locale; 
Ø Promovarea accesării de compensații și stimulente și de fonduri europene pentru 
administrarea durabilă a fermelor piscicole; 
Ø Promovarea administrării durabile a pescăriilor și includerea măsurilor și regulilor 
managementului durabil în contractele de administrare ale fermelor piscicole; 
Ø Promovarea includerii măsurilor şi regulilor de gestionare durabilă a pajiștilor în 
contractele de închiriere; 
Ø Promovarea Ghidului pentru bune condiții agricole si de mediu - GAEC agricultorilor de 
pe teritoriul ariei naturale protejate.în rândul; 
Ø Promovarea elaborării unui ghid, cuprinzând cele mai bune practici de administrare a 
pajiștilor și promovarea acestuia în rândurile proprietarilor/ gestionarilor de pajiști; 
Ø Includerea prevederilor planului de management în cadrul condițiilor impuse asociate 
acordului/autorizației de mediu emisă pentru activitatea de exploatare a materialelor de 
construcții; 
Ø Elaborarea unui Ghid privind tehnologiile și metodele de exploatare a materialelor de 
construcții de pe teritoriul ariei naturale protejate; 
Ø Realizarea de informație tematică referitoare la aria naturală protejată de exemplu 
pliante, CD, broşuri și altele asemenea pentru autoritățile locale și publicul larg; 
Ø Realizarea și amplasarea de panouri informative în localitățile din cadrul sitului și în sit; 
Ø Realizarea site-ului web al ariei naturale protejate și actualizarea permanentă a acestuia 
cu informaţii relevante pentru factorii interesați și publicul larg; 
Ø Crearea unei identități vizuale a ariei naturale protejate; 
Ø Crearea și amenajarea unui centru de vizitare pentru aria specială de protecție 
avifaunistică; 
Ø Amenajarea unor puncte de informare pentru publicul larg; 
Ø Evaluarea impactului activităților de conștientizare realizate în sit: sondaje, chestionare 
sociologice; 
Ø Colaborarea cu unele instituții și organizații neguvernamentale locale sau naționale în 
acțiuni periodice educaționale și de conștientizare a publicului; 
Ø Realizarea de expoziții de fotografii cu valorile naturale, culturale și istorice din cadrul și 
vecinătatea ariei naturale protejate; 
Ø Realizarea de cursuri tematice pentru cunoașterea mai bună a speciilor de păsări, 
ecologiei și comportamentul acestora, acțiuni de protecție necesare , incluzând lecții în 
natură; 
Ø Realizarea unei campanii de conștientizare privind situl , importanța valorilor sale 
naturale, culturale și istorice; 
Ø Implementarea unor activități educaționale -cercuri tematice, ziua Păsărilor, Ziua 
Internațională a Pădurilor, Ziua Mediuluipentru a informa populația locală cu privire la 
importanța speciilor de păsări din cadrul sitului; 
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Denumire sit 

Natura 2000 

Masuri de conservare 

Masuri specifice de conservare 

 

Ø Monitorizarea implementării planului de management şi realizarea raportărilor necesare 
către autorităţi relevante; 
Ø Asigurarea logisticii necesare pentru administrarea eficientă a ariei naturale protejate; 
Ø Implicarea unor instituţii/organizaţii partenere şi a comunităţii locale pentru realizarea 
unui management participativ; 
Ø Colaborarea cu toţi factorii interesaţi pentru desfăşurarea diferitelor activităţi ce vizează 
potenţialul sitului: patrulare, cercetare, proiecte de conservare implementate în zonă, 
conştientizare, activităţi generatoare de venit, și altele asemenea; 
Ø Asigurarea personalului necesar administrării ariei naturale protejate; 
Ø Organizarea de întâlniri pentru funcţionarea structurilor de administrare; 
Ø Dezvoltarea unei structuri de administrare proprii a sitului; 
Ø Respectarea convenției de custodie privind aria de protecție avifaunistică; 
Ø Elaborarea bugetului anual necesar pentru activităţile de administrare şi management 
pentru atingerea scopului principal al planului de management din resurse proprii; 
Ø Întocmirea planurilor de lucru anuale; 
Ø Identificarea unor noi surse de finanţare -accesare fonduri, sponsorizări- şi elaborarea 
unor proiecte de conservare cu finanţare externă; 
Ø Elaborarea unui plan de lucru cu reţelele de voluntari și implementarea planului de lucru; 
Ø Implicarea populaţiei locale în administrarea sitului și raportarea imediată a delictelor 
prin dezvoltarea unei rețele de voluntari; 
Ø Acordarea de avize , negative sau pozitive, pentru proiectele și planurile/programele care 
se realizează pe teritoriul ariei naturale protejate; 
Ø Întocmirea, aprobarea şi aplicarea planului de intervenţie şi instituirea unui sistem de 
reacţie rapidă pentru verificarea sesizărilor; 
Ø Realizarea unui sistem de patrulare integrat; 
Ø Implicarea activă a custodelui sitului în evaluarea activităţilor/resurselor cinegetice şi 
stoparea braconajului cinegetic şi a celui piscicol; 
Ø Dezvoltarea capacităţii personalului implicat în administrarea/managementul ariei 
naturale protejate; 
Ø Realizarea şi instalarea bornelor, panourilor și indicatoarelor, pentru evidenţierea 
limitelor ariei naturale protejate; 
Ø Identificarea tuturor coloniilor monospecifice sau mixte de cuibărit pentru speciile 
dependente de mediul acvatic pe durata implementării planului de management; 
Ø Inventarierea speciilor de păsări la care nivelul populaţional este insuficient cunoscut; 
Ø Monitorizarea tendinţelor populaţionale pentru speciile prioritare de păsări în sit; 
Ø Investigarea şi evaluarea utilizării şi a tipurilor de pesticide folosite în pajiştile, păşunile şi 
terenurile agricole din sit; 
Ø Monitorizarea schimbării folosinţei terenurilor; 
Ø Controlul regulat al calităţii apei; 
Ø Monitorizarea activităţilor de pescuit sportiv şi a celor de pescuit comercial 
nereglementat/de subzistenţă; 
Ø Menţinerea insulelor din interiorul acumulărilor ca habitate propice de cuibărit, cu 
respectarea regulamentelor de exploare aferente acumularilor respective; 
Ø Amplasarea de structuri artificiale pentru îmbunătăţirea condiţiilor de cuibărit din sit; 
Ø Limitarea deranjului speciilor cuibăritoare în păduri prin practici forestiere; 
Ø Menţinerea şi/sau refacerea aliniamentelor de arbori pentru asigurarea condiţiilor de 
cuibărit pentru speciile Lanius minor, Coracias garrulus; 
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Denumire sit 

Natura 2000 

Masuri de conservare 

Masuri specifice de conservare 

 

Ø Menţinerea vegetaţiei palustre în contra-canale în perioada aprilie-august pentru 
asigurarea habitatului de cuibărit pentru specia Ixobrychus minutus; 
Ø Asigurarea unor condiţii de cuibărit propice pentru specia Coracias garrulus; 
Ø Implementarea legislaţiei referitoare la numărul de câini însoţitori permis la o turmă în 
zonele de câmpie; 
Ø Reducerea presiunii prin păşunat între începutul lunii aprilie şi jumătatea lunii mai în 
zonele de cuibărit ale speciei pasărea ogorului Burhinus oedicnemus; 
Ø Prevenirea incendierilor de stuf şi papură în sit; 
Ø Interzicerea populării lacurilor cu specii alohtone de peşti, în special ciprinide est asiatice; 
Ø Asigurarea de zone extinse de apă de mică adâncime la coada lacurilor de acumulare în 
perioada martie-mai şi august-septembrie; 
Ø Îmbunătăţirea calităţii habitatului de hrănire pentru specia Lanius minor; 
Ø Menţinerea calităţii habitatului de hrănire pentru specia Coracias garrulus; 
Ø Implementarea măsurilor legate de menţinerea calităţii apelor; 
Ø Menţinerea calităţii habitatului de hrănire de la coada lacurilor pentru speciile criteriu; 
Ø Managementul locurilor de înnoptare pentru Egretta alba şi Phalacrocorax pygmeus; 
Ø Reglementarea accesului băcilor motorizate pe lacuri; 
Ø Reglementarea formelor de agrement nautic în scopul reducerii deranjului cauzat 
speciilor de păsări protejate; 
Ø Interzicerea accesului bărcilor în coada lacurilor; 
Ø Prevenirea accesului în, sau în apropierea coloniilor de stârci în perioada martie-august; 
Ø Reglementarea vânătorii în zonele unde această activitate este permisă; 
Ø Stabilirea zonelor de linişte (pentru vânătoare) la coada lacurilor, în conformitate cu 
legislaţia din domeniu; 
Ø Implementarea legislaţiei referitoare la plasele monofilament; 
Ø Marcarea liniilor electrice de înaltă tensiune cu markere speciale pentru a preveni 
coliziunea; 
Ø Instruirea vânătorilor în scopul identificării speciilor protejate; 
Ø Încurajarea parteneriatelor între iniţiativele turistice locale şi touroperatori naționali 
pentru turism şi recreere orientate spre natură; 
Ø Iniţierea şi sprijinul dezvoltării de servicii tradiționale de către localnici, care să diversifice 
şi să crească calitatea experienţelor vizitatorilor; 
Ø Realizarea infrastructurii de vizitare: trasee, zone de popas şi picnic și altele asemenea; 
Ø Dezvoltarea și promovarea unui pachet turistic atractiv; 
Ø Elaborarea unui plan strategic pentru dezvoltarea turismului durabil; 
Ø Includerea prevederilor planului de management în cadrul condițiilor impuse asociate 
acordului/autorizației de mediu emisă pentru activitatea de exploatare a materialelor de 
construcții; 
Ø Elaborarea unui Ghid privind tehnologiile și metodele de exploatare a materialelor de 
construcții de pe teritoriul ariei naturale protejate; 
Ø Promovarea includerii măsurilor şi regulilor de gestionare durabilă a pajiștilor în 
contractele de închiriere; 
Ø Promovarea Ghidului pentru bune condiții agricole si de mediu - GAEC agricultorilor de 
pe teritoriul ariei naturale protejate.în rândul; 
Ø Promovarea elaborării unui ghid, cuprinzând cele mai bune practici de administrare a 
pajiștilor și promovarea acestuia în rândurile proprietarilor/ gestionarilor de pajiști; 
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Ø Promovarea accesării de compensații și stimulente și de fonduri europene pentru 
administrarea durabilă a fermelor piscicole; 
Ø Promovarea administrării durabile a pescăriilor și includerea măsurilor și regulilor 
managementului durabil în contractele de administrare ale fermelor piscicole; 
Ø Elaborarea unui plan de promovare a produselor locale de către custodele sitului, în 
colaborare cu autoritățile locale, prin conferirea identității de proveniență a produselor de 
pe teritoriul sitului - brand garantat; 
Ø Promovarea păstrării și revitalizarea activităților tradiționale în cadrul comunităților 
locale; 
Ø Gestiunea durabilă a deșeurilor la nivelul autorităților locale; 
Ø Respectarea ariilor de senzitivitate, propuse în actualul plan de management; 
Ø Dezvoltarea unui mecanism de avizare internă a activităților cu posibil impact negativ 
asupra sitului, bazat pe hărţile de distribuţie ale speciilor şi cu respectarea măsurilor de 
conservare specifice; 
Ø Luarea în considerare a prevederilor planului de management în procesul de elaborare a 
planurilor de urbanism, PUG, PUZ, amenajare teritorială, de utilizare a terenurilor și a tuturor 
modurilor de utilizare a resurselor; 
Ø Evaluarea impactului activităților de conștientizare realizate în sit: sondaje, chestionare 
sociologice; 
Ø Colaborarea cu unele instituții și organizații neguvernamentale locale sau naționale în 
acțiuni periodice educaționale și de conștientizare a publicului; 
Ø Realizarea de expoziții de fotografii cu valorile naturale, culturale și istorice din cadrul și 
vecinătatea ariei naturale protejate; 
Ø Realizarea de cursuri tematice pentru cunoașterea mai bună a speciilor de păsări, 
ecologiei și comportamentul acestora, acțiuni de protecție necesare , incluzând lecții în 
natură; 
Ø Realizarea unei campanii de conștientizare privind situl, importanța valorilor sale 
naturale, culturale și istorice; 
Ø Implementarea unor activități educaționale -cercuri tematice, ziua Păsărilor, Ziua 
Internațională a Pădurilor, Ziua Mediului pentru a informa populația locală cu privire la 
importanța speciilor de păsări din cadrul sitului; 
Ø Crearea și amenajarea unui centru de vizitare pentru aria specială de protecție 
avifaunistică; 
Ø Amenajarea unor puncte de informare pentru publicul larg; 
Ø Realizarea de informație tematică referitoare la aria naturală protejată de exemplu 
pliante, CD, broşuri și altele asemenea pentru autoritățile locale și publicul larg; 
Ø Realizarea și amplasarea de panouri informative în localitățile din cadrul sitului și în sit; 
Ø Realizarea site-ului web al ariei naturale protejate și actualizarea permanentă a acestuia 
cu informaţii relevante pentru factorii interesați și publicul larg; 
Ø Crearea unei identități vizuale a ariei naturale protejate; 
Ø Elaborarea unui plan de lucru cu reţelele de voluntari și implementarea planului de lucru; 
Ø Implicarea populaţiei locale în administrarea sitului și raportarea imediată a delictelor 
prin dezvoltarea unei rețele de voluntari; 
Ø Acordarea de avize , negative sau pozitive, pentru proiectele și planurile/programele care 
se realizează pe teritoriul ariei naturale protejate; 
Ø Întocmirea, aprobarea şi aplicarea planului de intervenţie şi instituirea unui sistem de 
reacţie rapidă pentru verificarea sesizărilor; 



 

175 
 

Denumire sit 
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Ø Realizarea unui sistem de patrulare integrat; 
Ø Implicarea activă a custodelui sitului în evaluarea activităţilor/resurselor cinegetice şi 
stoparea braconajului cinegetic şi a celui piscicol; 
Ø Dezvoltarea capacităţii personalului implicat în administrarea/managementul ariei 
naturale protejate; 
Ø Realizarea şi instalarea bornelor, panourilor și indicatoarelor, pentru evidenţierea 
limitelor ariei naturale protejate; 
Ø Elaborarea bugetului anual necesar pentru activităţile de administrare şi management 
pentru atingerea scopului principal al planului de management din resurse proprii;  
Ø Întocmirea planurilor de lucru anuale;  
Ø Identificarea unor noi surse de finanţare -accesare fonduri, sponsorizări- şi elaborarea 
unor proiecte de conservare cu finanţare externă; 
Ø Monitorizarea implementării planului de management şi realizarea raportărilor necesare 
către autorităţi relevante; 
Ø Asigurarea logisticii necesare pentru administrarea eficientă a ariei naturale protejate;  
Ø Implicarea unor instituţii/organizaţii partenere şi a comunităţii locale pentru realizarea 
unui management participativ; 
Ø Colaborarea cu toţi factorii interesaţi pentru desfăşurarea diferitelor activităţi ce vizează 
potenţialul sitului: patrulare, cercetare, proiecte de conservare implementate în zonă, 
conştientizare, activităţi generatoare de venit, și altele asemenea; 
Ø Asigurarea personalului necesar administrării ariei naturale protejate; 
Ø Organizarea de întâlniri pentru funcţionarea structurilor de administrare; 
Ø Dezvoltarea unei structuri de administrare proprii a sitului; 
Ø Respectarea convenției de custodie privind aria de protecție avifaunistică; 
Ø Investigarea şi evaluarea utilizării şi a tipurilor de pesticide folosite în pajiştile, păşunile şi 
terenurile agricole din sit; 
Ø Monitorizarea schimbării folosinţei terenurilor; 
Ø Controlul regulat la calităţii apei; 
Ø Monitorizarea activităţilor de pescuit sportiv şi a celor de pescuit comercial 
nereglementat/de subzistenţă; 
Ø Identificarea tuturor coloniilor monospecifice sau mixte de cuibărit pentru speciile 
dependente de mediul acvatic pe durata implementării planului de management; 
Ø Inventarierea speciilor de păsări la care nivelul populaţional este insuficient cunoscut; 
Ø Monitorizarea tendinţelor populaţionale pentru speciile prioritare de păsări în sit; 
Ø Implementarea legislaţiei referitoare la plasele monofilament; 
Ø Marcarea liniilor electrice de înaltă tensiune cu markere speciale pentru a preveni 
coliziunea; 
Ø Instruirea vânătorilor în scopul identificării speciilor protejate; 
Ø Managementul locurilor de înnoptare pentru Egretta alba şi Phalacrocorax pygmeus; 
Ø Reglementarea accesului băcilor motorizate pe lacuri; 
Ø Reglementarea formelor de agrement nautic în scopul reducerii deranjului cauzat 
speciilor de păsări protejate; 
Ø Interzicerea accesului bărcilor în coada lacurilor; 
Ø Prevenirea accesului în, sau în apropierea coloniilor de stârci în perioada martie-august; 
Ø Reglementarea vânătorii în zonele unde această activitate este permisă; 
Ø Stabilirea zonelor de linişte (pentru vânătoare) la coada lacurilor, în conformitate cu 
legislaţia din domeniu; 
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Ø Interzicerea populării lacurilor cu specii alohtone de peşti, în special ciprinide est asiatice; 
Ø Asigurarea de zone extinse de apă de mică adâncime la coada lacurilor de acumulare în 
perioada martie-mai şi august-septembrie; 
Ø Îmbunătăţirea calităţii habitatului de hrănire pentru specia Lanius minor; 
Ø Menţinerea calităţii habitatului de hrănire pentru specia Coracias garrulus; 
Ø Implementarea măsurilor legate de menţinerea calităţii apelor; 
Ø Menţinerea calităţii habitatului de hrănire de la coada lacurilor pentru speciile criteriu; 
Ø Menţinerea insulelor din interiorul acumulărilor ca habitate propice de cuibărit, cu 
respectarea regulamentelor de exploare aferente acumularilor respective; 
Ø Amplasarea de structuri artificiale pentru îmbunătăţirea condiţiilor de cuibărit din sit; 
Ø Limitarea deranjului speciilor cuibăritoare în păduri prin practici forestiere; 
Ø Menţinerea şi/sau refacerea aliniamentelor de arbori pentru asigurarea condiţiilor de 
cuibărit pentru speciile Lanius minor, Coracias garrulus; 
Ø Menţinerea vegetaţiei palustre în contra-canale în perioada aprilie august pentru 
asigurarea habitatului de cuibărit pentru specia Ixobrychus minutus; 
Ø Asigurarea unor condiţii de cuibărit propice pentru specia Coracias garrulus; 
Ø Implementarea legislaţiei referitoare la numărul de câini însoţitori permis la o turmă în 
zonele de câmpie; 
Ø Reducerea presiunii prin păşunat între începutul lunii aprilie şi jumătatea lunii mai în 
zonele de cuibărit ale speciei pasărea ogorului Burhinus oedicnemus; 
Ø Prevenirea incendierilor de stuf şi papură în sit. 

 

ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni și aria naturală protejată de interes național 2.667 Casa 

Pădurii din Pădurea Potelu 

Situl Natura 2000 ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni este arie specială de protecţie 
avifaunistică pentru conservarea populaţiilor a 14 specii de păsări listate în Anexa I a Directivei 
Păsări şi în Anexa 3 a Ordonanței de Urgenta 57/2007 cu modificările și completările 
ulterioare, la care se adaugă două specii cu prezenţă regulată în sit. 
Situl Natura 2000 ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni este situat în regiunea de dezvoltare 
Sud, pe raza teritorială a localităţilor Gura Padinii, Grojdibodu și Ianca din județul Olt și 
Dăbuleni și Călărași din judeţul Dolj; - Aria protejată de interes naţional 2.667 Casa Pădurii din 
Pădurea Potelu este situată pe teritoriul administrativ al comunei Potelu, judeţul Olt. 
Aria protejată cu codul 2.667 numită Casa Pădurii din Pădurea Potelu este rezervație naturală 
categoria IV IUCN. 
Tabel 17 Masuri de conservare privind speciile de interes comunitar ROSPA0135 Nisipurile de la 
Dăbuleni  

Denumire sit 

Natura 2000 

Masuri de conservare 

Masuri specifice de conservare 

 

ROSPA0135 
Nisipurile de 
la Dăbuleni 
 

Ø Managementul zonelor umede din ROSPA0135 în sensul menţinerii stării favorabile a 
speciilor de păsări impune: 

v Menţinerea calităţii habitatelor de zone umede; 
v Realizarea unui studiu hidrotehnic în vederea reconstrucţiei ecologice a unor zone umede 
de pe locul fostei Bălţi Potelu; 
v Reconstrucţia ecologică a unor zone umede de pe locul fostei Bălţi Potelu; 
v Interzicerea/limitarea poluării fonice asociate cu pescuitul de agrement; 
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v Reglementarea vânătorii la speciile de păsări acvatice; 
v Interzicerea vătămării, capturării indivizilor speciilor protejate de păsări cu excepția celei 
avizate în scop științific; 
Ø Managementul terenurilor agricole din ROSPA0135 în sensul menţinerii stării favorabile 
a speciilor de păsări: 

v Limitarea utilizării produselor biocide, hormoni și substanțe chimice; 
v Menținerea culturilor mixte pe terenurile agricole; 
v Menţinerea elementelor structurale de peisaj – arbori solitari, pâlcuri de arbori, arbuşti de 
la marginea terenurilor agricole; 
v Interzicerea vătămării, capturării indivizilor speciilor protejate de păsări cu excepția celei 
avizate în scop științific; 
Ø Managementul pășunilor și tufărişurilor din ROSPA0135 în sensul menţinerii stării 
favorabile a speciilor de păsări: 

v Menţinerea în sit a arbuştilor maturi izolaţi de Crataegus monogyna, Prunus spinosa și Rosa 
canina și/sau a pâlcurior de arbuști cu scopul asigurarării condițiilor optime de cuibărire; 
v Reglementarea tăierilor și plantărilor arbuştilor; 
v Interzicerea incendierii miriştilor; 
v Interzicerea/limitarea schimbării modului de utilizare a terenurilor; 
v Reglementarea pășunatului și evitarea suprapăşunatului; 
v Interzicerea vătămării, capturării indivizilor speciilor protejate de păsări cu excepția celei 
avizate în scop științific; 
Ø Managementul pădurilor din ROSPA0135 în sensul menţinerii stării favorabile a speciilor 
de păsări: 

v Menținerea tuturor arborilor seculari din genul Quercus; 
v Menținerea arborilor parțial uscaţi, bătrâni, scorburoși sau rupţi; 
v Efectuarea lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor tinere; 
v Suplimentarea ofertei de nidificaţie pentru specia Falco vespertinus; 
v Interzicerea reîmpăduririlor și a completărilor utilizând specii străine -alohtone-, 
necaracteristice tipului natural fundamental de pădure, precum și controlul reîmpăduririlor 
utilizând o singură specie; 
v Interzicerea exploatărilor forestiere fără replantare; 
v Interzicerea pășunatului în pădure; 
v Interzicerea vătămării, capturării indivizilor speciilor protejate de păsări cu excepția celei 
avizate în scop științific; 
Ø Managementul ariei protejate de interes național Casa Pădurii din Pădurea Potelu în 
sensul menţinerii stării favorabile a speciilor de nevertebrate, amfibieni, reptile și mamifere: 

v Asigurarea regenerării stejarilor veterani; 
v Propunerea de extindere a suprafeței rezervației naturale Casa Pădurii din Pădurea Potelu; 
v Interzicerea vătămării, capturării indivizilor speciilor protejate de nevertebrate, amfibieni, 
reptile și mamifere - cu excepția celei avizate în scop științific; 
v Interzicerea utilizării substanţelor biocide la o distanta mai mică de 500m de limita RN Casa 
Pădurii din Pădurea Potelu; 
v Interzicerea creșterii - hrănirii- porcilor în pădure; 
v Interzicerea pășunatului în pădure. 
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ROSPA0137 Pădurea Radomir 

Zona a fost desemnată sit Natura 2000 cu numele Pădurea Radomir, cod arie ROSPA0137, 
conform Hotărârii de Guvern nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii de 
Guvern nr. 1284/2007, privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte 
integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România. 
Suprafața sitului este de 1.233 ha. 
Aria naturală protejată cuprinde: agroecosisteme - terenuri arabile, pășuni; ecosisteme 
acvatice/semiacvatice - lacuri, bălți, stufării; ecosisteme silvice - pădure de stejar și plantații 
de salcâm, asigurând un mediu propice dezvoltării speciilor de floră și faună sălbatică, 
îndeosebi avifaunei. 
Habitatele sitului Natura 2000 asigură condiții de reproducere și/sau hrănire pentru specii de 
păsări migratoare, cu statut de conservare nefavorabil pe plan global/european, cum sunt: 
Anthus campestris, Aythya nyroca, Chlidonias hybridus, Ciconia ciconia, Egretta garzetta, 
Emberiza hortulana, Falco vespertinus, Lanius collurio, Lanius minor. 
Aria protejată găzduiește efective importante ale unor specii de păsări protejate: specii din 
anexa 1 a Directivei Păsări - 16 specii; specii nemenționate în anexa I a Directivei 
Consiliului 2009/147/EC - 23 de specii. 
Tabel 18 Masuri de conservare privind speciile de interes comunitar ROSPA0137 Pădurea Radomir 

Denumire sit 

Natura 2000 

Masuri de conservare 

Specii de interes 

comunitar 

Masuri generale de conservare 

 

ROSPA0137 
Pădurea 
Radomir 
 

Circus cyaneus, C. 
pygargus, Falco 
vespertinus, 
Coturnix coturnix, 
Motacilla flava, 
Galerida cristata, 
Alauda arvensis, 
Lanius collurio, Asio 
otus, Falco 
tinnunculus 

Ø Măsuri coercitive pentru arderea miriștilor, conform 
legislației în vigoare; 
 
 

Circus cyaneus, C. 
pygargus, Emberiza 
hortulana, Coturnix 
coturnix, Miliaria 
calandra, Motacilla 
flava, Galerida 
cristata, Alauda 
arvensis  

Ø Menținerea culturilor mixte pe terenurile agricole; 
 

Lanius minor, L. 
collurio, Carduelis 
carduelis, Columba 
palumbus, Cuculus 
canorus, Lanius 
excubitor, Miliaria 
calandra 

Ø Menținerea arbuștilor și copacilor izolați pe terenurile 
agricole; 
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Denumire sit 

Natura 2000 

Masuri de conservare 

Specii de interes 

comunitar 

Masuri generale de conservare 

 

Anthus campestris, 
Coturnix coturnix, 
Galerida cristata, 
Alauda arvensis, 
Motacilla flava, 
Miliaria calandra, 
Emberiza hortulana 

Ø Informarea/Conștientizarea populației locale cu privire la 
degradarea covorului vegetal, la importanța ecosistemelor 
sitului pentru conservarea speciilor de păsări; 
 

Anthus campestris, 
Coturnix coturnix, 
Galerida cristata, 
Alauda arvensis, 
Motacilla flava, 
Miliaria calandra, 
Emberiza hortulana 

Ø Elaborarea unui studiu amănunțit în ce privește stadiul 
actual al compoziției covorului vegetal pentru a stabili gradul 
de suportabilitate pentru efectivele de animale care pășunează 
în arie; 
 

Lanius minor, 
Emberiza 
hortulana, Lanius 
collurio, Carduelis 
carduelis, Columba 
palumbus, Cuculus 
canorus, Lanius 
excubitor, Miliaria 
calandra, 
Phylloscopus 
trochilus, Sylvia 
atricapilla, Sylvia 
communis 

Ø Menținerea aspectului mozaicat reprezentat de suprafețe 
acoperite de arbusti/arbori în alternanță cu suprafețe 
acoperite de vegetație ierboasă; 
 

Circus cyaneus, C. 
pygargus, Falco 
vespertinus, Lanius 
collurio,, Emberiza 
hortulana, Asio 
otus, Coturnix 
coturnix, Lanius 
excubitor, Miliaria 
calandra, Motacilla 
flava, Sylvia 
atricapilla, Sylvia 
communis, 
Galerida cristata, 
Alauda arvensis, 
Falco tinnunculus 

Ø Măsuri coercitive pentru arderea pajiștilor și arbuștilor, 
conform legislației în vigoare; 
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Denumire sit 

Natura 2000 

Masuri de conservare 

Specii de interes 

comunitar 

Masuri generale de conservare 

 

Anthus campestris, 
Coturnix coturnix, 
Galerida cristata, 
Alauda arvensis, 
Motacilla flava, 
Miliaria calandra, 
Emberiza hortulana 

Ø Menținerea unui pășunat tradițional cu speciile, efectivele 
și în perioadele utilizate pe parcursul ultimelor decenii; 
 

Coracias garrulus, 
Dendrocopos 
medius, Ficedula 
albicollis, Lanius 
minor, Egretta 
garzetta, Falco 
vespertinus, 
Columba 
palumbus, 
Streptopelia turtur, 
Carduelis chloris, 
Carduelis carduelis, 
Upupa epops, Asio 
otus, Jynx torquilla, 
Phylloscopus 
trochilus, Regulus 
ignicapillus, Sylvia 
borin, Falco 
tinnunculus. 

Ø Activități de patrulare organizate de custode, în colaborare 
cu proprietarii de terenuri forestiere și/sau primării, în 
perioadele vulnerabile pentru delicte forestiere: octombrie-
martie, cu precădere în plantațiile de salcâm aflate în 
proprietate privată, în vederea preîntâmpinării tăierilor de 
arbori; 
 

Speciile de pădure 
 

Ø Măsuri coercitive pentru tăierile ilegale ale copacilor; 
Ø Încurajarea proprietarilor de suprafețe forestiere pentru 
extinderea zonelor cu vegetație arboricolă mixtă și cu toate 
etajele de vegetație, care să asigure nevoile vitale - hrană și 
reproducerea pentru un număr cât mai mare de păsări; 
Ø Încheierea de către custode a unui protocol de colaborare 
cu Direcția Silvică Olt - Ocolul Silvic Caracal cu privire la modul 
de realizare al pazei și înștiințarea periodică a custodelui cu 
privire la tăierile în delict, pentru cele 9,17 ha de pădure de 
stejar Drăghiceni; 
Ø Informarea/conștientizarea populației locale cu privire la 
valoarea ecologică și faunistică a speciilor de păsări de pădure 
de interes comunitar, calificative pentru situl Natura 2000; 
Ø Acțiuni de informare/conștientizare cu proprietarii de 
pădure din sit cu privire la asocierea/aderarea la o structură de 
administrare silvică, care să asigure atât paza fondului 
forestier, cât și administrarea corectă a acestuia; 

Coracias garrulus, 
Dendrocopos 
medius, Ficedula 
albicollis, Asio otus, 

Ø Conservarea arborilor bătrâni, cu diametrul de min. 90 cm 
din arie, implicit a exemplarelor cu scorburi și cioturi găunoase; 
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Denumire sit 

Natura 2000 

Masuri de conservare 

Specii de interes 

comunitar 

Masuri generale de conservare 

 

Jynx torquilla, 
Upupa epops. 

Caprimulgus 
europaeus, 
Coracias garrulus, 
Dendrocopos 
medius, Ficedula 
albicollis, Lanius 
minor, Emberiza 
hortulana, Egretta 
garzetta, Falco 
vespertinus, Lanius 
collurio, Asio otus, 
Carduelis carduelis, 
Carduelis chloris, 
Columba 
palumbus, Jynx 
torquilla, 
Streptopelia turtur, 
Sylvia borin, Upupa 
epops, Falco 
tinnunculus 

Ø Respectarea Amenajamentului silvic aflat în vigoare pentru 
pădurea de stejar Grozăvești - 9,17 ha, proprietatea statului, 
aflată în administrarea Direcției Silvice Olt - Ocolul Silvic 
Caracal pe perioada valabilității acestuia; 
 

Asio otus, Ficedulla 
albicolis 

Ø Montarea de scorburi artificiale pentru asigurarea 
condițiilor de cuibărit pentru unele specii de păsări; 

Egretta garzetta, 
Sylvia borin 

Ø Interzicerea tăierii arborilor și arbuștilor din vecinătatea 
bălților din Valea Fântâniței, Valea Eleșteului și Valea Bratei; 

Aythya nyroca, 
Egretta garzetta 

Ø Interzicerea incendierii stufului în orice perioadă sau 
recoltarea stufului în perioada martie – octombrie; 

Egretta garzetta, 
Aythya nyroca, 
Chidonias hybridus, 
Sterna hirundo 

Ø Interzicerea pescuitului individual în perioada aprilie - iulie 
în locurile de cuibărit, zona cu stufăriș a balții Drăghiceni, 
pentru a nu perturba activitățile vitale ale păsărilor; 
 

Ciconia ciconia, 
Egretta garzetta, 
Aythya nyroca, 
Chidonias hybridus, 
Sterna hirundo. 

Ø Activități de menținere și întreținere în stare bună a bălților 
de acumulare constituite pe Văile: Fântânița, Eleșteului, Bratei; 
 

Egretta garzetta, 
Sylvia borin, 
Nyctycorax 
nyctycorax 

Ø Plantarea de pâlcuri adiționale de salcie în combinație cu 
plop alb, în zonele predilecte de cuibărire - Valea Eleșteului; 
 

Chidonias hybridus, 
Sterna hirundo 
 

Ø Construirea de platforme confecționate din materiale 
naturale: răchită, stuf, crenguțe, pentru asigurarea locurilor de 
cuibărit pe balta Radomir - Valea Fântânița, în stufărișul din 
zona bălții Drăghiceni și pe Valea Bratei - zona aferenta 
localității Drăghiceni; 



 

182 
 

Denumire sit 

Natura 2000 

Masuri de conservare 

Specii de interes 

comunitar 

Masuri generale de conservare 

 

Toate speciile din 
arie 
 

Ø Interzicerea construirii de noi drumuri forestiere și agricole 
pentru prevenirea fragmentării habitatelor și perturbării 
traiului speciilor de păsări; 
Ø Respectarea condițiilor impuse de custode în cazul 
reabilitării drumurilor existente în sit; 
Ø Reglementarea activității de habitare umană dispersată și 
respectarea măsurilor impuse în actul de reglementare; 
Ø Informarea/conștientizarea proprietarilor cu privire la 
importanța ariei și implicit a păsărilor din sit; 
Ø Supravegherea de către custode a activităților de vânătoare 
din sit; 
Ø Interzicerea activităților de agrement și recreere în zonele 
de cuibărit și în vecinătatea coloniilor de păsări: pădurea de 
steajar Grozăvești și plantația de salcâm Radomir, zona de 
stufărișuri a balții Drăgiceni, în perioada aprilie - iulie a anului; 
Ø Identificarea și amenajarea unor locuri speciale de 
campare, vetre de foc - propuneri: Drăghiceni - zona cu 
Fântâna cu cumpănă, zona vestica a pădurii Radomir; 
Ø Activități de informare/conștientizare a populației locale cu 
privire la importanța respectării amplasamentelor stabilite 
pentru activități turistice; 
Ø Măsuri coercitive pentru nerespectarea amplasamentelor 
stabilite pentru activități turistice și pescuit individual; 
Ø Amenajarea unor locuri speciale de depozitare de deșeuri 
menajere în locurile de campare, propuneri: Drăghiceni - zona 
cu Fântâna cu cumpănă, zona vestica a pădurii Radomir; 
Ø Îndepărtarea deșeurilor menajere și inerte depozitate de 
localnici în liziera sudică a plantației de salcâm Radomir și limita 
estică a bălții Radomir; 
Ø Măsuri coercitive pentru nerespectarea amplasamentelor 
stabilite pentru depozitarea deșeurilor menajere; 
Ø nformarea/conștientizarea proprietarilor de terenuri și 
fermierilor agricoli cu privire la importanța păsărilor din arie și 
recomandarea folosirii de autovehicule rutiere care să 
respecte standardele de zgomot și vibrații în vigoare pentru a 
limita perturbarea activităților vitale ale păsărilor; 
Ø Reglementarea activităților și respectarea măsurilor impuse 
în actul de reglementare emis de custode și de autoritatea 
competentă în domeniu; 
Ø Asigurarea unor formule adecvate de populare cu pește 
pentru ferma piscicolă; 
Ø Armonizarea activităților piscicole cu ciclul biologic al 
pasărilor: reproducere, pasaj; 
Ø Recoltarea resurselor piscicole prin metode tradiționale; 
Ø Evitarea ambarcațiunilor cu motor; 
Ø Accesul consumatorilor de servicii de turism să se facă cu 
mijloace de transport tradiționale, nemotorizate; 
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Denumire sit 

Natura 2000 

Masuri de conservare 

Specii de interes 

comunitar 

Masuri generale de conservare 

 

Ø Recomandarea de utilizare a materialelor naturale în 
realizarea construcțiilor/amenajărilor; 
Ø Monitorizarea și completarea/actualizarea inventarului - 
evaluarea detaliată ; 
Ø Realizarea monitorizării conform protocolului de 
monitorizare ; 
Ø Constituirea unei structuri consultative în cadrul procesului 
de administrare a sitului: custozi, Consiliile Locale Diosti și 
Drăghiceni, fermieri agricoli, proprietari de terenuri, potențiali 
parteneri din Instituții de cercetare de profil; 
Ø Organizarea de întâlniri semestriale în vederea consultării 
factorilor interesați în implementarea Planului, cu privire la 
măsurile cuprinse în Plan care urmează a fi implementate 
semestrial; 
Ø Implicarea unor instituții/organizații partenere de profil 
pentru realizarea unui management participativ; 
Ø Realizarea și instalarea de borne, panouri și indicatoare, 
pentru evidențierea limitelor Sitului Natura 2000; 
Ø Întreținerea mijloacelor de semnalizare a limitelor Sitului 
Natura 2000; 
Ø Realizarea de patrule periodice pe teritoriul ariei naturale 
protejate; 
Ø Acordarea/neacordarea de avize pentru proiectele și 
planurile care se realizează pe teritoriul ariei naturale 
protejate; 
Ø Elaborarea de cereri de finanțare pentru diferite fonduri și 
programe de finanțare; 
Ø Desfășurarea de activități de autofinanțare; 
Ø Realizarea de campanii de strângere de fonduri, inclusiv 2%; 
Ø Perceperea de taxe pentru avizele acordate; 
Ø Actualizarea/îmbunătățirea elementelor de logistică 
necesare în implementarea Planului de management; 
Ø Întreținerea elementelor de logistică necesare; 
Ø Urmărirea realizării monitorizării din punct de vedere 
calitativ și cantitativ a Planului de management. Se va 
monitoriza implementarea planului de management și se vor 
efectua ajustări/modificări ale indicatorilor în funcție de 
modificarea implementării planului de management; 
Ø Realizarea de întâlniri cu instituții/organizații cu atribuții 
referitoare la conservarea biodiversității în Situl Natura 2000, 
de discutare a problemelor legate de implementarea Planului 
de management; 
Ø Promovarea utilizării durabile a pajiștilor - pășuni, fânețe și 
tufărișuri; 
Ø Promovarea utilizării durabile a terenurilor agricole și 
culturilor; 
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Denumire sit 

Natura 2000 

Masuri de conservare 

Specii de interes 

comunitar 

Masuri generale de conservare 

 

Ø Promovarea unei dezvoltări urbane durabile a localităților 
Dioști și Drăghiceni: urbanism, managementul deșeurilor, 
managementul apelor uzate; 
Ø Colaborarea cu operatorii de turism privind includerea în 
activitatea acestora a unor programe de prezentare a valorilor 
naturale și culturale de pe teritoriul Sitului Natura 2000; 
Ø Realizarea/imbunatatirea infrastructurii de vizitare: zone de 
popas și picnic, centru de vizitare. 

Circus cyaneus, 
Circus pygargus, 
Coracias garrulus, 
Egretta garzetta, 
Aythya nyroca, 
Falco vespertinus, 
Asio otus, Columba 
palumbus, Riparia 
riparia, Upupa 
epops, Alauda 
arvensis, Falco 
tinnunculus 

Ø Măsuri coercitive pentru braconaj și devastarea cuiburilor; 
 

Coturnix coturnix, 
Columba 
palumbus, Alauda 
arvensis. 

Ø Respectarea calendarului de vânătoare întocmit în armonie 
cu activitățile vitale ale speciilor de păsări: reproducere, odihnă 
și hrănire în timpul pasajului; 

Falco vespertinus, 
Egretta garzetta, 
Falco tinnunculus. 

Ø Activitatea economică servicii de turism să fie amplasată la 
o distanță adecvată - minim 500 m de coloniile de păsări din 
pădurea de stejar Grozăvești. 

 

ROSPA0154 Galicea Mare-Băilești 

Zonă agricolă în Câmpia Olteniei, județul Dolj. Situl este mărginit de localitățile  Galicea Mare, 
Balasan, Băilești și Covei. Parcelele agricole din interiorul sitului sunt cu puține excepții cu 
suprafețe mici, situl având un aspect mozaicat. Pe lângă culturile agricole, în vestul sitului se 
află Balta Cilieni care se continua către est cu Pârâul Balasan. Între localitățile Băilești și Covei 
se află Nisipurile Băilești, Pădurea Turani și Pădurea Nisipurile Băilești. Situl este străbătut de 
trei drumuri județene  și parțial de Drumul Național 56. 
Sit important pentru cuibaritul vânturelului de seara (Falco vespertinus), presura de gradina 
(Emberiza hortulana) si fâsa de camp (Anthus campestris). 
De menționat faptul că prezenta arie protejată avifaunistică nu are implementata un Plan de 
Management la data elaborării prezentului studiu. 
Măsuri de conservare ale sitului prezentate în Formularul Standard Natura 2000 (varianta 
2021): 
Ø Limitarea oricărui tip de activitate care cauzează alterarea habitatelor de hrănire și 
reproducere a speciilor de pasari rapitoare de zi si de noapte; 
Ø Evitarea insecticidelor puternice, care reduc diversitatea speciilor-hrană și cauzează în mod 
secundar otrăvirea păsărilor; 
Ø Interzicerea noilor proiecte urbane în habitatele importante pentru vinderelul de seara; 
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Ø Menținerea și dezvoltarea unui peisaj de tip mosaic; 
Ø Menținerea miriștilor și interzicerea arderii acestora; menținerea managementului adecvat 
al miriștii în zonele unde a fost efectuat traditional; 
Ø Armonizarea calendarului agricol cu biologia vinderelului de seara; 
Ø Garantarea securității păsărilor prin managementul cablurilor de telecomunicație sau de 
transport al energiei. 
Ø Protecția coloniilor (inclusiv a celor de cioară de semănătură, Corvus frugilegus); 
Ø Instalarea cuiburilor artificiale în habitate adecvate specie; 
Ø Interzicerea construirii de noi parcuri eoliene în apropierea zonelor de reproducere, 
aglomerare și hrănire. 
 
ROSPA0155 Goicea-Măceșu de Sus 

Zonă agricolă în Câmpia Olteniei, județul Dolj. Situl este mărginit la vest de localitatea Goicea 
iar la nord-est de localitatea Măceșu De Sus. Parcelele agricole din interiorul sitului sunt cu 
puține excepții cu suprafețe mici, situl având un aspect mozaicat, fiind partial străbătut și 
limitat de Drumul Județean 561. 
Pe marginea DJ 561H sunt amplasați plopii unde cuibaresc vindereii de seara (Falco 
vespertinus). 
Sit important pentru cuibaritul vinderelului de seara (Falco vespertinus) și a presurei de 
gradina (Emberiza hortulana) iar pe timpul iernii pentru hranirea eretelui vânt (Circu cyaneus). 
Măsuri de conservare ale sitului prezentate în Formularul Standard Natura 2000 (varianta 
2021): 
Ø Limitarea oricărui tip de activitate care cauzează alterarea habitatelor de hrănire și 
reproducere a speciilor de pasari rapitoare de zi si de noapte; 
Ø Evitarea insecticidelor puternice, care reduc diversitatea speciilor-hrană cauzează în mod 
secundar otrăvirea păsărilor; 
Ø Interzicerea noilor proiecte urbane în habitatele importante pentru vinderelul de seara; 
Ø Menținerea și dezvoltarea unui peisaj de tip mozaic; 
Ø Menținerea miriștilor și interzicerea arderii acestora; menținerea managementului 
adecvat al miriștii în zonele unde a fost efectuat tradițional; 
Ø Armonizarea calendarului agricol cu biologia vinderelului de seara; 
Ø Garantarea securității păsărilor prin managementul cablurilor de telecomunicație sau de 
transport al energiei; 
Ø Protecția coloniilor (inclusiv a celor de cioară de semănătură, Corvus frugilegus); 
Ø Instalarea cuiburilor artificiale în habitate adecvate speciei; 
Ø Interzicerea construirii de noi parcuri eoliene în apropierea zonelor de reproducere, 
aglomerare și hrănire sau în zonele folosite de către păsări în rute de migrație. 

 
ROSCI0011 Braniștea Catârilor 

ROSCI0011 Braniștea Catârilor a fost desemnată pentru protecția unei specii de nevertebrate, 
10 specii de păsări, 5 speciide amfibieni și reptile, 2 specii de mamifere, 3 specii de reptile, 1 
specie de plante si 2 tipuri de habitate dintre care unul este prioritar. 
Aria protejată ,,Pădurea Braniştea Catârilor” este constituită ca rezervaţie naturală fiind 
încadrată în categoria IV, conform clasificării IUCN a ariilor naturale protejate, scopul principal 
al constituirii fiind acela al protejării şi conservării arboretelor de stejar brumăriu din cadrul 
său.  
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Aria protejată Pădurea Braniştea Catârilor este amplasată în partea de sud a judeţului Olt, în 
vecinătatea unei alte arii protejate din judeţ şi anume Pădurea Studiniţa. 
Rezervația naturală dispune de două tipuri de habitate, astfel: vegetație de silvostepă 
eurosiberiană cu specii de stejar - stejar brumăriu, stejar pufos și stejar balcanic și zone cu 
tufărișuri de foioase ponto-sarmatice. 
Tabel 19 Masuri de conservare privind speciile de interes comunitar ROSCI0011 Braniștea Catârilor 

Denumire sit 

Natura 2000 

Masuri de conservare 

Specii de interes 

comunitar 

Masuri generale de conservare 

 

ROSCI0011 
Braniștea 
Catârilor  

Măsuri de conservare pentru speciile de păsări 
Coturnix coturnix 
 

Folosirea unor insecticide cât mai selective și cu remanență mai 
scăzută. Folosirea pe cât posibil a combaterii biologice şi 
conservarea mecanismelor naturale de reglare. Specie caracteristică 
zonelor agricole, slab reprezentată în perimetrul sitului, dar relativ 
comună în zonele agricole din apropiere. 

Dendrocopos medius 
 

Este absolut necesară existența a 2- 10 arbori de dimensiuni mari - 
peste 30 cm în diametru, bătrâni sau senescenţi/uscaţi pe hectar. 
Aplicarea stropirilor doar în cazul în care acestea sunt absolut 
necesare şi doar în zonele afectate, nu preventiv. Folosirea unor 
insecticide cât mai selective și cu remanență mai scăzută. Folosirea 
pe cât posibil a combaterii biologice şi conservarea mecanismelor 
naturale de reglare. 

Dryocopus martius 
 

Este absolut necesară existenţa a 2- 10 arbori de dimensiuni mari - 
peste 30 cm în diametru, bătrâni sau senescenţi/uscaţi pe hectar. 
Păstrarea în pădure a arborilor căzuți. Aplicarea stropirilor doar în 
cazul în care acestea sunt absolut necesare şi doar în zonele afectate, 
nu preventiv. Folosirea unor insecticide cât mai selective și cu 
remanență mai scăzută. Folosirea pe cât posibil a combaterii 
biologice şi conservarea mecanismelor naturale de reglare. 

Emberiza hortulana 
 

În sit specia a fost identificată în zonele ecotonale, lizierele de 
pădure matură, în general de stejar, cu tufărișuri și vegetație 
ierboasă abundentă, de multe ori la contactul cu zonele agricole. 
Păstrarea zonelor forestiere deschise cu vegetație arbustivă și 
ierboasă abundentă, care să asigure condiții de cuibărit și hrănire 
este prioritară.  
În cazul plantațiilor de salcâm recomandăm plantarea/ păstrarea 
unui șir de tufe de porumbar - Prunus spinosa, și păducel - Crataegus 
monogyna, la contactul cu zonele agricole pentru favorizarea 
cuibăritului acestei specii. Aplicarea stropirilor doar în cazul în care 
acestea sunt absolut necesare şi doar în zonele afectate, nu 
preventiv. Folosirea unor insecticide cât mai selective și cu 
remanență mai scăzută.  

Lullula arborea 
 

Este o specie caracteristică pădurilor deschise cu vegetație ierboasă 
abundentă, precum lizierele, rariștile și poienile. Păstrarea zonelor 
forestiere deschise cu vegetație ierboasă înaltă, care să asigure 
condiții de cuibărit și hrănire este prioritară. Aplicarea stropirilor 
doar în cazul în care acestea sunt absolut necesare şi doar în zonele 
afectate, nu preventiv. Folosirea unor insecticide cât mai selective și 
cu remanență mai scăzută. Folosirea pe cât posibil a combaterii 
biologice şi conservarea mecanismelor naturale de reglare. 
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Alauda arvensis 
 

Folosirea unor insecticide cât mai selective și cu remanență mai 
scăzută. Folosirea pe cât posibil a combaterii biologice şi 
conservarea mecanismelor naturale de reglare. Specie caracteristică 
zonelor agricole, relativ slab reprezentată în perimetrul sitului care 
este dominat de habitate forestiere. Specia este mai frecventă în 
zonele agricole din vecinătate 

Calandrella 
brachydactyla 
 

Folosirea unor insecticide cât mai selective și cu remanență mai 
scăzută. Folosirea pe cât posibil a combaterii biologice şi 
conservarea mecanismelor naturale de reglare. 
Specie foarte rară în zonă, caracteristică zonelor agricole dezvoltate 
pe terenuri aride. 

Turdus philomelos 
 

Este o specie caracteristică zonelor forestiere, preferă apropierea de 
luminișuri cu vegetație ierboasă abundentă, și arbuști unde poate 
captura nevertebrate - mai ales râme și melci. Aplicarea stropirilor 
doar în cazul în care acestea sunt absolut necesare şi doar în zonele 
afectate, nu preventiv. Folosirea unor insecticide cât mai selective și 
cu remanență mai scăzută. Folosirea pe cât posibil a combaterii 
biologice şi conservarea mecanismelor naturale de reglare 

Măsuri de conservare pentru speciile de mamifere 
Lepus europaeus 
 

Excluderea pe cât posibil a pisicilor și câinilor hoinari din perimetrul 
sitului. Menţinerea tufărișurilor în zonele de lizieră, a zonelor de 
pajiște și a poienilor. Realizarea de acţiuni de conştientizare a 
localnicilor - mai ales a copiilor, din vecinătatea sitului referitor la 
importanţa ecologică și economică a speciei. 

Citellus citellus 
 

Specia preferă pajiştile cu vegetaţie joasă care în mod tradiţional se 
menţin prin păşunat. Păşunatul se propune ca măsură de 
management doar pentru suprafeţele încadrate ca izlaz comunal. 
Habitatele favorabile speciei sunt foarte slab reprezentate în 
perimetrul sitului. Practic specia a fost întâlnită în număr mic de 
exemplare doar la marginea drumului ce mărgineşte latura nord -
estică a situlu 

Martes martes 
 

Realizarea de acţiuni de conştientizare a localnicilor - mai ales a 
copiilor, din vecinătatea sitului referitor la importanţa ecologică a 
speciei. Menţinerea a cel puţin 2-10 arbori pe hectar cu diametru de 
peste 30 cm. şi a unor suprafeţe de pădure cu strat arbustiv dens. 

Meles meles 
 

Excluderea pe cât posibil a câinilor şi pisicilor domestice din 
perimetrul sitului. Imunoprofilaxia antirabică prin vaccinarea 
carnasierelor domestice şi sălbatice din zona silvatică prin 
distribuirea de momeli vaccinale respectându-se regimul 
meteorologic şi densitatea de distribuire de către specialiştii de la 
Direcţia Sanitar Veterinară. Realizarea de acţiuni de conştientizare a 
localnicilor - mai ales a copiilor, din vecinătatea sitului referitor la 
importanţa ecologică a speciei 

Măsuri de conservare pentru speciile de reptile 
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Lacerta viridis  
 

Aplicarea stropirilor asupra pădurii doar în cazul în care acestea sunt 
absolute necesare şi doar în zonele afectate, nu preventiv. Folosirea 
unor insecticide cât mai selective care să nu afecteze şi această 
specie. Folosirea pe cât posibil a combaterii biologice şi conservarea 
mecanismelor naturale de reglare. Realizarea de acţiuni de 
conştientizare a localnicilor - mai ales a copiilor, din vecinătatea 
sitului referitor la importanţa ecologică a speciei. 

Lacerta agilis  
 

Nu s-au pus în evidenţă cazuri de poluare cu pesticide şi fertilizanţi 
pe parcursul investigaţiilor în teren dar utilizarea acestor substanţe 
în apropierea sitului ar trebui controlată şi limitată pe cât posibil. 
Menţinerea păşunatului în zonele de margine ale sitului ar avea un 
efect pozitiv în cazul acestei specii. Realizarea de acţiuni de 
conştientizare a localnicilor - mai ales a copiilor, din vecinătatea 
sitului referitor la importanţa ecologică a speciei. 

Natrix natrix 
 

Aplicarea stropirilor asupra pădurii doar în cazul în care acestea sunt 
absolute necesare şi doar în zonele afectate, nu preventiv. Folosirea 
unor insecticide cât mai selective care să nu afecteze şi această 
specie. Folosirea pe cât posibil a combaterii biologice şi conservarea 
mecanismelor naturale de reglare. Realizarea de acţiuni de 
conştientizare a localnicilor - mai ales a copiilor, din vecinătatea 
sitului referitor la importanţa ecologică a speciei. 

Măsuri de conservare pentru speciile de amfibieni 
Pelobates fuscus 
 

Supravieţuirea şi dezvoltarea în condiţii optime a populaţiilor acestei 
specii din perimetrul sitului, depinde de starea apelor stagnante 
permanente sau temporare din sit sau din vecinătatea acestuia. 
Realizarea de acţiuni de conştientizare a localnicilor - mai ales a 
copiilor, din vecinătatea sitului referitor la importanţa ecologică a 
speciei. Nu s-au pus în evidenţă cazuri de poluare cu pesticide şi 
fertilizanţi pe parcursul investigaţiilor în teren, dar utilizarea acestor 
substanţe în apropierea sitului ar trebui controlată şi limitată pe cât 
posibil.  

Rana dalmatina 
 

Supravieţuirea şi dezvoltarea în condiţii optime a populaţiilor acestei 
specii din perimetrul sitului, depinde de starea apelor stagnante 
permanente sau temporare din sit sau din vecinătatea acestuia. 
Realizarea de acţiuni de conştientizare a localnicilo mai ales a 
copiilor, din vecinătatea sitului referitor la importanţa ecologică a 
speciei.  

Bufo viridis  
 

Supravieţuirea şi dezvoltarea în condiţii optime a populaţiilor acestei 
specii din perimetrul sitului, depinde de starea apelor stagnante 
permanente sau temporare din sit sau din vecinătatea acestuia. 
Realizarea de acţiuni de conştientizare a localnicilor - mai ales a 
copiilor, din vecinătatea sitului referitor la importanţa ecologică a 
speciei.  

Bufo bufo 
 

Supravieţuirea şi dezvoltarea în condiţii optime a populaţiilor acestei 
specii din perimetrul sitului, depinde de starea apelor stagnante 
permanente sau temporare din sit sau din vecinătatea acestuia. 
Realizarea de acţiuni de conştientizare a localnicilor - mai ales a 
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copiilor, din vecinătatea sitului referitor la importanţa ecologică a 
speciei.  

Hyla arborea 
 

Supravieţuirea şi dezvoltarea în condiţii optime a populaţiilor acestei 
specii din perimetrul sitului, depinde de starea apelor stagnante 
permanente sau temporare din sit sau din vecinătatea acestuia. 
Realizarea de acţiuni de conştientizare a localnicilor - mai ales a 
copiilor, din vecinătatea sitului referitor la importanţa ecologică a 
speciei.  

Măsuri de conservare pentru speciile de insecte 
Lucanus cervus  
 

Aplicarea stropirilor doar în cazul în care acestea sunt absolute 
necesare şi doar în zonele afectate, nu preventiv. Folosirea unor 
insecticide cât mai selective care să nu afecteze şi această specie. 
Folosirea pe cât posibil a combaterii biologice şi conservarea 
mecanismelor naturale de reglare  
Păstrarea în pădure a arborilor căzuți, bătrâni, periclitați și aflaţi în 
diferite faze de senescenţă. Este absolut necesară existenţa a 2-10 
arbori de dimensiuni mari - peste 30 cm în diametru, bătrâni sau 
senescenţi/uscaţi pe hectar.  

Cerambyx cerdo  
 

Aplicarea stropirilor doar în cazul în care acestea sunt absolute 
necesare şi doar în zonele afectate, nu preventiv. Folosirea unor 
insecticide cât mai selective care să nu afecteze şi această specie. 
Folosirea pe cât posibil a combaterii biologice şi conservarea 
mecanismelor naturale de reglare . Păstrarea în pădure a arborilor 
căzuți, bătrâni, periclitați și aflaţi în diferite faze de senescenţă. Este 
absolut necesară existența a 2-10 arbori de dimensiuni mari - peste 
30 cm în diametru, bătrâni sau senescenţi/uscaţi. Specia zboară 
foarte puţin, de aceea trebuie să existe o continuitate între arborii 
în vârstă, astfel încât atunci când un arbore de peste 200 de ani 
dispare, specia să se poate muta pe un alt arbore. 

Măsuri de conservare pentru speciile de plante 
Galanthus nivalis  
 

Semnalarea şi controlul colectărilor. Acţiuni de conştientizare în şcoli 
privind importanța ecologică, economică și culturală a speciei. 
Înmulţirea “in situ” şi “ex situ” a speciei pentru acţiuni de menţinere 
a populaţiei din zonă. 

 
Măsurile de conservare pentru habitate sunt prezentate mai jos. 
Tabel 20 Masuri de conservare privind speciile de interes comunitar ROSCI0011 Braniștea Catârilor 

Denumire sit 

Natura 2000 

Masuri de conservare 

Masuri specifice de conservare 

 

ROSCI0011 
Braniștea 
Catârilor  

Habitatul 91I0 * Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus  
Conservarea suprafețelor ocupate de habitatul 91I0 și eventual extinderea acestor suprafețe 
prin favorizarea expansiunii naturale a habitatului mai ales că în perimetrul sitului prezintă 
o capacitate bună de regenerare naturală din semințiș. 
Habitatul  40C0 * Tufărişuri de foioase pontosarmatice 
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Amorpha fruticosa prezintă tendințe invazive în multe situații, astfel încât este recomandată 
înlăturarea acestei specii din perimetrul sitului. Evitarea efectuării lucrărilor silvice care 
presupun extragerea exemplarelor de Prunus spinosa și Crataegus monogyna în zonele în 
care a fost semnalat tipul de habitat 40C0.  

 
 
ROSCI0015 Buila-Vânturarița 

Situl de importanţă comunitară reprezintă acea arie care, în regiunea sau în regiunile 
biogeografice în care există, contribuie semnificativ la menţinerea sau restaurarea la o stare 
de conservare favorabilă a habitatelor naturale din anexa nr. 2 sau a speciilor de interes 
comunitar din anexa nr. 3 a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 cu modificările 
şi completările ulterioare şi care pot contribui astfel semnificativ la coerenţa reţelei NATURA 
2000 şi/sau contribuie semnificativ la menţinerea diversităţii biologice în regiunea ori regiunile 
biogeografice respective. Pentru speciile de animale cu areal larg de răspândire, siturile de 
importanţă comunitară ar trebui să corespundă zonelor din areal în care sunt prezenţi factori 
abiotici şi biotici esenţiali pentru existenţa şi reproducerea acestor specii. 
Se suprapune peste urmatoarele unități teritoriale: Judeţul Vâlcea: Bărbăteşti – 15%, Costeşti 
– 20%, Olăneşti – 11%. 
Tabel 21 Masuri de conservare privind habitatele de interes comunitar ROSCI0015 Buila-Vânturarița 

Denumire sit 

Natura 2000 

Masuri de conservare 

Habitate de 

interes 

comunitar 

Masuri generale de conservare 

 

ROSCI0015 
Buila-
Vânturarița 

Habitatul 4060 
Tufărişuri alpine 
şi boreale 
 
 

Ø Restricționarea sau controlul activităților de agreement, emiterea de 
restricții în ceea ce privește colectarea plantelor medicinale în scop 
comercial precum şi a celor protejate de lege, a jneapănului, 
restricționarea pășunatului (în funcţie de caz);  
Ø Interzicerea defrișărilor și incendierilor;  
Ø Delimitarea clară a traseelor turistice după principii ecologice şi 
interzicerea abaterii turiştilor de la potecile marcate. 

Habitatul  4070* 
Tufărişuri de 
Pinus mugo şi 
Rhododendron 
hirsutum 
(MugoRhododend
ret um hirsuti) 
 

Ø Restricționarea sau controlul activităților de agreement, emiterea de 
restricții în ceea ce privește colectarea plantelor medicinale, 
interzicerea incendierii sau tăierii jneapănului, restricționarea 
pășunatului;  
Ø Controlul defrișărilor; Interzicerea culegerii de catre turisti a unor 
exemplare din speciile de interes;  
Ø Delimitarea clară a traseelor turistice după principii ecologice şi 
interzicerea abaterii turiştilor de la potecile marcate. 

Habitatul 6170  
Pajişti calcifile 
alpine şi 
subalpine 
 
 

Ø Încurajarea practicilor tradiţionale de folosire a pajiştilor și 
fânețelor; 
Ø Panouri indicatoare pentru atenționarea modului de comportare a 
turiştilor; Interzicerea culegerii de către turişti a unor exemplare din 
speciile de interes; 
Ø Delimitarea clară a traseelor turistice după principii ecologice. 
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Habitatul 6190 
Pajişti panonice 
de stâncării 
(StipoFestucetalia 
pallentis) 

Ø Încurajarea practicilor tradiţionale de folosire a pajiştilor și 
fânețelor; Panouri indicatoare pentru atenționarea modului de 
comportare a turiştilor; Delimitarea clară a traseelor turistice după 
principii ecologice. 
 

Habitatul 6230* 
Pajişti de Nardus 
bogate în specii, 
pe substraturi 
silicatice din zone 
montane (şi  
submontane, în 
Europa 
continentală) 
 
 

Ø Folosirea tradițională – pășunat până la sfârşitul lui aprilie, apoi 
folosire ca fâneaţă pentru a nu intra în succesiune; 
Ø Incurajarea practicilor tradiţionale de folosire a pajiştilor și 
fânețelor;  
Ø Panouri indicatoare pentru atenționarea modului de comportare a 
turiştilor;  
Ø Delimitarea clară a traseelor turistice după principii ecologice; 
Conştientizarea şi instruirea ciobanilor, a proprietarilor de păşuni cu 
privire la importanţa practicării păşunatului raţional; Reglementarea 
păşunatului prin practicarea unui păşunat moderat, în funcţie de 
capacitatea de suport a pajiştii. 

Habitatul 6430 
Comunităţi de 
lizieră cu ierburi 
înalte higrofile de 
la câmpie şi din 
etajul montan 
până în cel alpin 

Ø Încurajarea practicilor tradiţionale de folosire a pajiştilor și 
fânețelor;  
Ø Aplicarea unor tehnici de management conservativ care sa 
contracareze abandonarea activităţilor tradiţionale;  
Ø Panouri indicatoare pentru atenționarea modului de comportare a 
turiştilor;  
Ø Delimitarea clară a traseelor turistice după principii ecologice; 
Restricţionarea desecărilor, a defrişărilor şi a construirii de drumuri 
forestiere, limitarea păşunatului în aceste zone. 

Habitatul 6520 
Fâneţe montane 
 
 

Ø Incurajarea practicilor tradiţionale de folosire a pajiştilor și 
fânețelor;  
Ø Aplicarea unor tehnici de management conservativ care sa 
contracareze abandonarea activitatilor traditionale - se recomandă 
cosirea acestora începând cu sfârşitul lunii iulie, când majoritatea 
speciilor componente au fructificat, dar şi evitarea abandonării 
cositului; 
Ø Interzicerea folosirii îngrășămintelor chimice și a diferitelor 
pesticide;  
Ø Panouri indicatoare pentru atenționarea modului de comportare a 
turiştilor;  
Ø Delimitarea clară a traseelor turistice după principii ecologice; 
Reglementarea păşunatului prin practicarea unui păşunat moderat, în 
funcţie de capacitatea de suport a pajiştii; Conştientizarea şi instruirea 
ciobanilor, a proprietarilor de păşuni cu privire la importanţa practicării 
păşunatului raţional. 
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Habitatul 8120 
Grohotişuri 
calcaroase şi de 
şisturi calcaroase 
din etajul montan 
până în cel alpin 
(Thlaspietea 
rotundifolii) 

Ø Amenajări de trasee turistice/de căţărare care să nu afecteze tipul 
de habitat;  
Ø Interzicerea exploatării de piatră;  
Ø Evitarea suprapăşunatului. 
 

Habitatul 8210  
Versanţi stâncoşi 
calcaroşi cu 
vegetaţie 
casmofitică 

Ø Amenajări de poteci turistice/trasee de căţărare care să nu afecteze 
tipul de habitat;  
Ø Interzicerea exploatării de piatră; 
 

Habitatul 8310 
Peșteri în care 
accesul publicului 
este interzis 

Ø Montarea unor grilaje și/sau garduri care să restricționeze accesul 
turiștilor în peșterile nedeschise accesului public;  
Ø Delimitarea clară a traseelor turistice după principii ecologice. 
 

Habitatul 9110 
Păduri de fag de 
tip Luzulo 
Fagetum 
 
 

Ø Creşterea numărului de proprietari de pădure care îmbunătăţesc 
valoarea economică a pădurii la nivel de exploataţie forestieră; 
Comunicarea cu proprietarii de terenuri ori deţinătorii drepturilor de 
utilizare a resurselor, autorităţile locale şi alţi factori interesaţi;  
Ø Delimitarea clară a traseelor turistice după principii ecologice; 
Evitarea păşunatului în pădure;  
Ø Restricţionarea extragerii lemnului mort din pădure. 

Habitatul 9130  
Păduri de fag de 
tip Asperulo 
Fagetum 
 
 

Ø Creşterea numărului de proprietari de pădure care îmbunătăţesc 
valoarea economică a pădurii la nivel de exploataţie forestieră; 
Comunicarea cu proprietarii de terenuri ori deţinătorii drepturilor de 
utilizare a resurselor, autorităţile locale şi alţi factori interesaţi;  
Ø Panouri indicatoare pentru atenționarea modului de comportare a 
turiştilor;  
Ø Delimitarea clară a traseelor turistice după principii ecologice; 
Ø Evitarea păşunatului în pădure;  
Ø Restricţionarea extragerii lemnului mort din pădure 

Habitatul 9150 
Păduri 
medioeuropene 
de fag din 
Cephalanthero -
Fagion pe 
substrate 
calcaroase 

Ø Comunicarea cu proprietarii de terenuri ori deţinătorii drepturilor de 
utilizare a resurselor, autorităţile locale şi alţi factori interesaţi;  
Ø Delimitarea clară a traseelor turistice după principii ecologice; 
Ø Evitarea tăierilor rase;  
Ø Protejarea stratului ierbos, alcătuit, în mare parte, din specii 
endemice sau de valoare ştiinţifică deosebită; 
 

Habitatul 9180* 
Păduri de Tilio-
Acerion pe 
versanţi, 

Ø Comunicarea cu proprietarii de terenuri ori deţinătorii drepturilor de 
utilizare a resurselor, autorităţile locale şi alţi factori interesaţi;  
Ø Delimitarea clară a traseelor turistice după principii ecologice; 
Măsurile de conservare trebuie să urmărească menţinerea fagului la un 
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grohotişuri şi 
ravene 

nivel de abundenţă scăzut (până în 30 %)  şi prevenirea instalării 
molidului; 

Habitatul 91E0* 
Păduri aluviale de 
Alnus glutinosa şi 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, 
Alnion incanae, 
Salicion albae) 

Ø Creşterea numărului de proprietari de pădure care îmbunătăţesc 
valoarea economică a pădurii la nivel de exploataţie forestieră; 
Ø Comunicarea cu proprietarii de terenuri ori deţinătorii drepturilor de 
utilizare a resurselor, autorităţile locale şi alţi factori interesaţi;  
Ø Delimitarea clară a traseelor turistice după principii ecologice. 
 

Habitatul 91V0  
Păduri dacice de 
fag (Symphyto 
Fagion) 
 
 

Ø Creşterea numărului de proprietari de pădure care îmbunătăţesc 
valoarea economică a pădurii la nivel de exploataţie forestieră; 
Ø Comunicarea cu proprietarii de terenuri ori deţinătorii drepturilor de 
utilizare a resurselor, autorităţile locale şi alţi factori interesaţi;  
Ø Delimitarea clară a traseelor turistice după principii ecologice; 
Ø Panouri indicatoare pentru atenționarea modului de comportare a 
turiştilor; 

Habitatul 9410 
Păduri acidofile de 
molid (Picea) din 
etajul montan 
până în cel alpin 
(Vaccinio Piceetea) 

Ø Comunicarea cu proprietarii de terenuri ori deţinătorii  drepturilor 
de utilizare a resurselor, autorităţile locale şi alţi factori interesaţi;  
Ø Delimitarea clară a traseelor turistice după principii ecologice. 
 
 

 
Tabel 22 Masuri de conservare privind speciile de interes comunitar ROSCI0015 Buila-Vânturarița 
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ROSCI0015 
Buila-
Vânturarița 

Rhinolophus 
ferrumequinum; 
Rhinolophus 
hipposideros; 
Barbastella 
barbastellus; 
Miniopterus 
schreibersi; 
Myotis blythii; 
M. capaccinii; M. 
emarginatus; 
M.myotis; M. 
dasygneme; 
Plecotus auritus 

Ø Închiderea unor peşteri;  
Ø Păstrarea secretă a locaţiilor peşterilor care nu au amenajări 
pentru vizitare; 
Ø Montarea de panouri de informare la intrarea în peşteri; - 
Interzicerea vizitării peşterilor în perioada de maternitate sau 
hibernare. 
 

Canis lupus, Lynx 
lynx 
 

Ø Combaterea braconajului; 
Ø Reducerea activităţilor umane în interiorul sitului, mai ales în 
arealul speciei. 

*Ursus arctos 
 

Ø Combaterea braconajului; 
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Ø Reducerea activităţilor umane în interiorul sitului, mai ales în 
arealul speciei; 
Ø Interzicerea abandonării de resturi menajere în sit, fapt ce poate 
perturba comportamentul animalelor. 

Bombina variegata  Ø Evitarea distrugerii bălţilor şi tractării de buşteni prin pâraie; 
 

Cerambix cerdo, 
Lucanus cervus, 
Morimus funereus 

Ø Păstrarea, pe cât posibil, a arborilor bătrâni sau a lemnului mort 
din pădure. 
 

*Rosalia alpina Ø Evitarea plantării de răşinoase în arealul pădurilor de fag; 
Interzicerea extragerii lemnului mort din pădure. 
 

Callobius 
claustrarius , 
Coelotes terrestris 
 
 

Ø interzicerea extragerilor de masă lemnoasă; 
Ø tăierile se vor realiza numai în cazuri excepţionale sub un control 
strict şi se va urmări declanşarea regenerării naturale şi promovarea 
nucleelor de regenerare deja existente; 
Ø se va evita eliminarea arborilor căzuţi sau deranjarea litierei; 
Ø aprinderea focului, fumatul, vor fi permise numai în zone special 
amenajate din afara habitatelor protejate. 
Ø se recomandă amplasarea de panouri de avertizare şi aplicarea de 
sancţiuni pentru nerespectarea acestor prevederi. 

Everes alcetas  
 

Ø interzicerea distrugerii habitatelor specific; 
Ø interzicerea turismului necontrolat; 
Ø interzicerea suprapăşunatului; interzicerea lucrărilor de desecări şi 
canalizări; 
Ø conservarea zonelor umede. 

Leptidea morsei 
 

Ø interzicerea distrugerii habitatelor specifice; 
Ø interzicerea turismului necontrolat; 
Ø interzicerea suprapăşunatului. regenerării naturale şi promovarea 
nucleelor de regenerare deja existente; 
Ø se va evita eliminarea arborilor căzuţi sau deranjarea litierei.  

Harpolithobius 
triacanthos  
 

Ø interzicerea extragerilor de masă lemnoasă; 
Ø tăierile se vor realiza numai în cazuri excepţionale sub un control 
strict şi se va urmări declanşarea 

Colembole  
 

Ø Conservarea fondului forestier existent; 
Ø Interzicerea extragerii lemnului mort; 
Ø Protecţia vegetaţiei arbustive; chiar dacă aceasta este 
reprezentată prin componente lipsite de interes ştiinţific, distrugerea 
vegetaţiei arbustive poate fi urmată adeseori de dereglări edafice sau 
chiar de soliflucţiuni, cu impact negativ asupra speciilor de colembole 
edafice cu rol important în procesul de pedogeneză; 
Ø Menţinerea actualului nivel freatic în habitatul riparian; se vor 
evita drenările, ca şi rectificarea cursului văii prin desfiinţarea unor 
vechi meandre; regenerarea vegetaţiei ripariene poate contribui la 
menţinerea sau chiar la creșterea diversității specifice; 
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Masuri generale de conservare 

 

Ø Protecția vegetației pajiștilor; aceasta trebuie realizată prin 
evitarea unor presiuni prin efective zootehnice exagerate care pot 
conduce la pierderea diversităţii floristice și la dereglări în cadrul 
populațiilor de colembole; 
Ø Menţinerea, cel puţin la nivelul lor actual, a populaţiilor de 
colembole din interiorul Parcului Naţional Buila-Vânturariţa; acest 
lucru este posibil prin menţinerea habitatelor în starea lor naturală 
sau cât mai aproape de aceasta; 
Ø Desfășurarea activităților turistice într-un cadru organizat; deşi la 
prima vedere activităţile turistice sunt poate cel mai puţin poluante, 
în timp ele pot avea efecte nedorite, în special atunci când în 
dezvoltarea turismului nu se ţine cont de respectarea capacităţii de 
încărcare ecologică şi de particularităţile zonei; a fost observată o 
creştere a turismului de weekend; 
Ø Promovarea unor acţiuni de educaţie ecologică, promovarea 
voluntariatului şi a acţiunilor de ecologizare. 

Aranee 
 

Ø Interzicerea pe cât posibil, în anumite zone a extragerilor de masă 
lemnoasă; 
Ø Tăierile se vor realiza numai în cazuri excepţionale sub un control 
strict şi se va urmări declanşarea regenerării naturale şi promovarea 
nucleelor de regenerare deja existente; 
Ø Se va evita eliminarea arborilor căzuți sau deranjarea litierei; 
Ø Se vor promova speciile caracteristice tipului natural fundamental 
de pădure prin interzicerea împăduririi cu alte specii decât cele 
edificatoare pentru habitat; 
Ø Drumurile existente se păstrează în măsura în care nu afectează 
grav habitatul; 
Ø Lucrările de întreţinere, reparaţie, modernizare, reabilitare se vor 
face cu maximă precauţie pentru a nu deteriora habitatul în zona 
limitrofă drumului; 
Ø Se va evita pe cât posibil construirea de noi drumuri (se acceptă 
doar când nu există altă variantă şi când drumul respectiv are o 
importanţă vitală); 
Ø Se va evita executarea de lucrări hidrotehnice de 
captare/acumulare a apei, îndiguirea şi/sau regularizarea albiilor, 
forarea unor puţuri pentru captarea şi/sau drenarea apei; 
Ø Executarea unor astfel de lucrări în zonele limitrofe se va realiza 
după evaluarea impactului şi cu prevederea unor măsuri care să 
compenseze efectele negative asupra regimului hidric şi implicit 
asupra habitatului; 
Ø Păşunatul şi trecerea animalelor domestice vor fi reglementate 
strict pentru a evita distrugerea florei şi faunei, compactarea solului şi 
declanşarea fenomenelor de eroziune. Dacă există zone cu regenerare 
sau unde se urmăreşte instalarea regenerării naturale, păşunatul va fi 
interzis; 
Ø Se va interzice abandonarea în habitat a deşeurilor de orice natură; 
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Ø Controlul accesului în ariile protejate atât în ceea ce priveşte 
mărimea grupurilor cât şi frecvenţa acestora; 
Ø Realizarea unei instruiri elementare a turiştilor care pleacă pe 
traseu cu privire la regulile ce trebuie respectate în timpul deplasării; 
Ø Monitorizarea turiştilor în timpul parcurgerii traseului; se 
recomandă monitorizare habitatelor protejate în perioadele în care au 
loc activităţi de turim. 

Ligularia sibirica Ø Menţinerea habitatului speciei (menţinerea zonelor umede şi 
evitarea păşunatului în habitatul unde aceasta vegetează). 

Cypripendium 
calceolus, 
Campanula serrata 

Ø Menţinerea habitatului speciilor, cu evitarea recoltării și 
diminuarea populațiilor; 
 

Pteridofite 
 

Ø Ariile de distribuţie ale speciile sa fie incluse in habitatele Natura 
2000 şi conservate ca atare prin reţeaua de situri Natura2000 si 
reţeaua naţională de parcuri naţionale sau alte reţele de arii protejate 
de importanta naţionala care să cuprindă speciile si sa fie intr-un 
regim de protecţie specific.  
Ø Menţinerea tuturor ariilor unde se găsesc speciile, cu protejarea 
ex-situ in colecţii in vitro, de asemenea si pentru reintroducerea 
speciilor in locurile unde sunt extincte (dacă se refac condiţiile 
microstationale). 

 
ROSCI0128 Nordul Gorjului de Est 

Situl Natura 2000 ROSCI0128 Nordul Gorjului de Est este un sit de importanţă comunitară şi a 
fost desemnat în anul 2011 prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor 2387/2011, pentru 
modificarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1967/2007 privind 
instituirea regimului de arie naturale protejată a siturilor de importanţă comunitară ca parte 
integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000, în România, pentru conservarea 
populaţiilor a 4 specii de plante, 11 specii de mamifere, 2 specii de amfibieni, 3 specii de pești, 
2 specii de nevertebrate şi 25 de habitate. 
Tabel 23 Masuri de conservare privind speciile de interes comunitar ROSCI0128 Nordul Gorjului de Est 

Denumire sit 

Natura 2000 

Masuri de conservare 

Specii de interes comunitar și 

Masuri generale de conservare 

 

 
ROSCI0128 
Nordul 
Gorjului de 
Est 

Reducerea presiunii prin păşunat între începutul lunii Aprilie şi jumătatea lunii Mai în 
zonele unde au fost semnalate speciile: Lutra lutra, Bombina variegata, Triturus 
cristatus; 
Implementarea legislaţiei referitoare la numărul de câini însoţitori permis la o turmă 
în zonele de munte; 
Menţinerea vegetaţiei din zonele umede din apropierea râurilor, în perioada Aprilie-
August pentru asigurarea habitatului characteristic speciilor de: Bombina variegata, 
Triturus cristatus; 
Menţinerea calităţii habitatelor de hrănire din aria naturală protejată ROSCI0128 
Nordul Gorjului de Est, pentru speciile pentru care a fost desemnat situl; 
Implementarea măsurilor legate de menţinerea calităţii apelor; 
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Interzicerea populării lacurilor, râurilor şi iazurilor cu specii alohtone de peşti; 
Monitorizarea tendinţelor populaţionale pentru speciile desemnate în sit; 
Controlul regulat al calităţii apei; 
Monitorizarea schimbării folosinţei terenurilor; 
Investigarea şi evaluarea utilizării şi a tipurilor de pesticide folosite în pajiştile, 
păşunile şi terenurile agricole din sit; 
Dezvoltarea unei structuri de administrare proprii a sitului; 
Organizarea de întâlniri pentru funcţionarea structurilor de administrare; 
Colaborarea cu toţi factorii interesaţi pentru desfăşurarea diferitelor activităţi ce 
vizează potenţialul sitului patrulare, cercetare, proiecte de conservare implementate 
în zonă, conştientizare, activităţi generatoare de venit și altele; 
Implicarea unor  instituţii/organizaţii partenere şi a comunităţii locale pentru 
realizarea unui management participativ; 
Asigurarea logisticii necesare pentru administrarea eficientă a sitului ROSCI0128 
Nordul Gorjului de Est; 
Monitorizarea implementării planului de management şi realizarea raportărilor 
necesare către autorităţi relevante; 
Elaborarea bugetului anual necesar pentru activităţile de administrare şi 
management pentru atingerea scopului principal al planului de management din 
resurse proprii; 
Identificarea unor noi surse de finanţare accesare fonduri, sponsorizări şi elaboarea 
unor proiecte de conservare cu finanţare externă; 
Întocmirea planurilor de lucru anuale; 
Realizarea şi instalarea bornelor, panourilor și indicatoarelor, pentru evidenţierea 
limitelor sitului ROSCI0128 Nordul Gorjului de Est; 
Dezvoltarea capacităţii  personalului implicat în administrarea/managementul sitului 
ROSCI0128 Nordul Gorjului de Est; 
Implicarea activă a administratorului sitului în evaluarea activităţilor/resurselor 
cinegetice şi stoparea braconajului cinegetic şi a celui piscicol; 
Realizarea de parteneriate cu Jandarmeria şi Garda de mediu, Poliţia, APIA, Apele 
Române şi alte instituţii relevante pentru realizarea unui sistem de patrulare integrat 
Întocmirea, aprobarea şi aplicarea planului de intervenţie şi instituirea unui sistem de 
reacţie rapidă pentru verificarea sesizărilor; 
Acordarea de avize favorabil/nefavorabil pentru proiectele și planurile/programele 
care se realizează pe teritoriul sitului ROSCI0128 Nordul Gorjului de Est; 
Implicarea populaţiei locale în administrarea sitului și raportarea imediată a delictelor 
prin dezvoltarea unei rețele de voluntari; 
Elaborarea unui plan de lucru cu reţelele de voluntari și implementarea planului de 
lucru; 
Crearea unei identități vizuale a sitului ROSCI0128 Nordul Gorjului de Est; 
Realizarea site-ului web al ariei protejate ROSCI0128 Nordul Gorjului de Est, precum 
și actualizarea permanentă a acestuia cu informaţii relevante pentru factorii 
interesați și publicul larg; 
Realizarea și amplasarea de panouri informative în localitățile din cadrul sitului și în 
sit; 
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Realizarea de informație tematică referitoare la situl ROSCI0128 Nordul Gorjului de 
Est pliante, CD, broşuri și altele pentru autoritățile locale și publicul larg; 
Amenajarea unor puncte de informare pentru publicul larg; 
Crearea și amenajarea unui centru de vizitare pentru situl  ROSCI0128 Nordul Gorjului 
de Est; 
Realizarea unei campanii de conștientizare privind situl ROSCI0128 Nordul Gorjului 
de Est, importanța valorilor sale naturale, culturale și istorice; 
Implementarea unor activități educaționale cercuri tematice referitoare la 
habitatatele speciilor de mamifere, amfibieni, peşti, reptile, ziua Internațională a 
Pădurilor, Ziua Mediului pentru a informa populația locală cu privire la importanța 
speciilor de mamifere, amfinieni, nevertebrate, peşti şi din cadrul sitului; 
Realizarea de cursuri tematice pentru cunoașterea mai bună a speciilor de mamifere, 
reptile, amfinieni, peşti şi din cadrul sitului, ecologiei și comportamentul acestora, 
acțiuni de protecție necesare  incluzând lecții în natură ; 
Realizarea de expoziții de fotografii cu valorile naturale, culturale și istorice din cardul 
și vecinătatea sitului ROSCI0128 Nordul Gorjului de Est; 
Colaborarea cu unele instituții și organizații neguvernamentale locale sau naționale 
în acțiuni periodice educaționale și de conștientizare a publicului; 
Evaluarea impactului activităților de conștientizare realizate în sit sondaje, 
chestionare sociologice; 
Luarea în considerare a prevederilor Planului de management în procesul de 
elaborare a planurilor de urbanism amenajare teritorială, de utilizare a terenurilor și 
a tuturor modurilor de utilizare a resurselor; 
Dezvoltarea unui mecanism de avizare internă a activităților cu posibil impact negativ 
asupra sitului, bazat pe hărţile de distribuţie ale speciilor şi cu respectarea măsurilor 
de conservare specifice; 
Gestiunea durabilă a deșeurilor la nivelul autorităților locale; 
Promovarea păstrării și revitalizarea activităților tradiționale în cadrul comunităților 
locale; 
Elaborarea unui plan de promovare a produselor locale de către administratorul 
sitului în colaborare cu autoritățile locale prin conferirea identității de proveniență a 
produselor de pe teritoriul sitului brand garantat; 
Promovarea elaborării unui ghid, cuprinzând cele mai bune practici de administrare 
a pajiștilor și promovarea acestuia în rândurile proprietarilor/ gestionarilor de pajiști; 
Promovarea Ghidului pentru bune conditii agricole si de mediu în rândul agricultorilor 
de pe teritoriul sitului ROSCI0128 Nordul Gorjului de Est; 
Promovarea includerii măsurilor şi regulilor de gestionare durabilă a pajiștilor în 
contractele de închiriere; 
Elaborarea unui Ghid privind tehnologiile și metodele de exploatare a materialelor de 
construcții de pe teritoriul Ariei Naturale Protejate Ariei Naturale Protejate; 
Includerea prevederilor planului de management în cadrul condițiilor impuse 
asociate acordului/autorizației de mediu emisă pentru activitatea de exploatare a 
materialelor de construcții; 
Elaborarea unui plan strategic pentru dezvoltarea turismului durabil; 
Dezvoltarea și promovarea unui pachet turistic atractiv; 
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Realizarea infrastructurii de vizitare, trasee, zone de popas şi picnic, altele; 
Iniţierea şi sprijinul dezvoltării de servicii tradiționale de către localnici, care să 
diversifice şi să crească calitatea experienţelor vizitatorilor; 
Încurajarea parteneriatelor între iniţiativele turistice locale şi tour-operatori naționali 
pentru turism şi recreere orientate spre natură. 

 
Măsuri de conservare pentru habitate sunt prezentate în tabelul de mai jos. 
Tabel 24 Masuri de conservare privind habitatele de interes comunitar ROSCI0128 Nordul Gorjului de 
Est 

Denumire sit 

Natura 2000 

Masuri de conservare 

Habitate de 

interes 

comunitar 

Masuri generale de conservare 

 

ROSCI0128 
Nordul 
Gorjului de 
Est 

Habitatul 6520 - 
Fânețe montane 
  
 

Ø Asigurarea unui nivel de pășunat optim și evitarea 
suprapășunatului; 
Ø Însămânțarea și supraînsămânțarea pajiștilor degradate cu 
specii bune furajere; 
Ø Fertilizarea pajiștilor sărace în substanțe nutritive; 
Ø Menținerea modului de folosință a terenului în cazul 
fânețelor; 
Ø Stabilirea timpului optim pentru cosirea fânețelor;  
Ø Promovarea unui turism ecologic;  
Ø Controlul speciilor colonizatoare și invazive, inclusiv a speciilor 
lemnoase; 
Ø Interzicerea activităţilor cu potenţial impact negativ în 
habitatul 6520 precum: off road cu automobile sau motociclete; 
Ø Combaterea eroziunii solului. 

Habitatul 6170 - 
Pajiști calcifile 
alpine și 
subalpine 

Ø Asigurarea unui nivel de pășunat optim și evitarea 
suprapășunatului; 
Ø Promovarea unui turism ecologic;  
Ø Interzicerea activităţilor cu potenţial impact negativ în 
habitatul 6170 precum: off road cu automobile sau motociclete; 

Habitatul 4060 - 
Pajiști alpine și 
boreale 
 

Ø Promovarea unui turism ecologic;  
Ø Asigurarea unui nivel de pășunat optim; 
Ø Limitarea extinderii domeniului schiabil în perimetrul acestui 
habitat; 
Ø Interzicerea activităţilor cu potenţial impact negativ în 
habitatul 4060 precum: off road cu automobile sau motociclete;  
Ø Interzicerea tăierii și incendierii tufărișurilor din habitatul 
4060; 
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Habitatul 4070* - 
Tufărișuri cu 
Pinus mugo și 
Rhododendron 
myrtifolium - 
Mugo - 
Rhododendretum 
hirsuti 

Ø Interzicerea tăierii tufelor de jneapăn; 
Ø Interzicerea incendierii jnepenilor și a focului în habitat; 
Ø Interzicerea construcțiilor în habitatul 4070* din sit;  
Ø Evitarea suprapășunatului;  
Ø Evitarea colectării lujerilor pentru uz medicinal sau industrial;  
Ø Practicarea unui turism ecologic;  
 

Habitatul 6430 – 
Comunități de 
lizieră cu ierburi 
înalte higrofile 
de la câmpie și 
din etajul 
montan până în 
cel alpin 
 

Ø Monitorizarea instalării unor specii indicatoare ale degradării 
habitatului 6430; 
Ø Interzicerea/limitarea schimbării destinației terenurilor în 
imediata apropiere a limitelor de distribuție a habitatului în sit 
rază de 200 m; 
Ø Interzicerea desecărilor și a reducerii debitelor în interiorul 
sau imediata vecinătate a habitatului; 
Ø Interzicerea tăierii la ras a pădurilor din imediata apropiere a 
acestui habitat;  
Ø Interzicerea construirii de drumuri forestiere, cabane, case 
particulare etc. în interiorul habitatului;  
Ø Interzicerea/limitarea activităților cu potențial impact negativ, 
off road cu automobile sau motociclete, pășunat , asupra stării de 
conservare a habitatului din sit;  
Ø Practicarea unui turism ecologic. 

 
 
ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest 

Nordul Gorjului de Vest a fost declarat ca sit de importanţă comunitară în anul 2007 prin 
Ordinul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1964/13.12.2007 privind declararea 
siturilor de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 
2000 în România, cu modificările şi completările ulterioare şi are indicativul ROSCI0129. În 
Anexa 1 a Ordinului 1964/13.12.2007 care cuprinde lista siturilor de importanţă comunitară 
la punctul 129 este prezentat Situl de importanţă comunitară ROSCI0129 Nordul Gorjului de 
Vest cu următoarea repartiţie teritorială: - judeţul Gorj: Bumbeşti-Jiu (7%), Godineşti (8%), 
Padeş (23%), Peştişani (69%), Runcu (86%), Schela (84%), Stăneşti (67%), Tismana (82%), 
Turcineşti (2%). - judeţul Hunedoara: Uricani (3%), Vulcan (<1%), Lupeni (<1%). - judeţul 
Mehedinţi: Baia de Aramă (<1%).  
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Tabel 25 Masuri de conservare privind speciile de interes comunitar ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest 

Denumire sit 

Natura 2000 

Masuri de conservare 

Specii de interes comunitar și 

Masuri generale de conservare 

 

 
ROSCI0129 
Nordul 
Gorjului de 
Vest 

Managementul forestier adecvat recomndandu- se ca lucrările care se executa pe terenurile 
din fondul forestier sa fie conforme cu măsurile de conservare, cu scopul de a asigura 
perepetuarea în timp a biocenozelor naturale, fiind interzise lucrările ce pot genera un 
impact negativ asupra conservării biodiversităţii;  
Pastrarea arborilor degradaţi natural, a arborilor căzuţi, conservarea unor zone extinse 
pentru vegetaţia din zonele de lizieră şi protejarea poienilor pentru creşterea capacităţii 
biogenice a habitatelor forestiere în scopul dezvoltării si protejarii speciilor de interes 
national/comunitar; 
Interzicerea introducerii în sit seminţelor ce pot sta la originea proliferării unor specii de 
plante nedorite interzicerea totală a colectării de rarităţi floristice sau faunistice din 
perimetrul ariei; 

 
 
ROSCI0140 Pădurea Călugărească 

ROSCI0140 Pădurea Călugărească este o arie protejată de interes național ce corespunde 
categoriei a IV-a IUCN - rezervație naturală de tip forestier, situată în județul Olt. Teritoriul 
ariei naturale protejate se află pe raza localităţilor Dăneasa - 12%, Drăgănești-Olt. Nu există 
cale de acces direct în sit. În apropiere: Drumul județean - DJ653, Drăgănești-Olt - satul 
Stoicănești - 9 km. Măsurile de conservare pentru protecția habitatelor și speciilor de interes 
comunitar sunt descrise mai jos. 
 
Tabel 26 Masuri de conservare privind speciile de interes comunitar ROSCI0140 Pădurea Călugărească 

Denumire sit 

Natura 2000 

Masuri de conservare 

Specii de 

interes 

comunitar 

Masuri generale de conservare 

 

ROSCI0140 
Pădurea 
Călugărească 

Dendrocopos 
medius 
 

Ø Este absolut necesară existența a 2- 10 arbori de dimensiuni mari 
- peste 30 cm in diametru, bătrâni sau senescenți/uscați pe hectar. 
Aplicarea stropirilor doar în cazul în care acestea sunt absolut 
necesare şi doar în zonele afectate, nu preventiv; 
Ø Folosirea unor insecticide cât mai selective și cu remanență mai 
scăzută. Folosirea pe cât posibil a combaterii biologice şi 
conservarea mecanismelor naturale de reglare. 

Dryocopus 
martius 
 

Ø Este absolut necesară existenta a 2- 10 arbori de dimensiuni mari 
- peste 30 cm în diametru, bătrâni sau senescenți/uscați pe hectar. 
Păstrarea în pădure a arborilor căzuți; 
Ø Aplicarea stropirilor doar în cazul în care acestea sunt absolut 
necesare şi doar în zonele afectate, nu preventiv; 
Ø Folosirea unor insecticide cât mai selective și cu remanență mai 
scăzută. Folosirea pe cât posibil a combaterii biologice şi 
conservarea mecanismelor naturale de reglare. 

Lullula 
arborea 
 

Ø Este o specie caracteristică pădurilor deschise cu vegetație 
ierboasă abundentă, precum lizierele, rariștile și poienile; 
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Denumire sit 

Natura 2000 

Masuri de conservare 

Specii de 

interes 

comunitar 

Masuri generale de conservare 

 

Ø Păstrarea zonelor forestiere deschise cu vegetație ierboasă 
înaltă, care să asigure condiții de cuibărit și hrănire este prioritară; 
Ø Aplicarea stropirilor doar în cazul în care acestea sunt absolut 
necesare şi doar în zonele afectate, nu preventiv; 
Ø Folosirea unor insecticide cât mai selective și cu remanență mai 
scăzută. Folosirea pe cât posibil a combaterii biologice şi 
conservarea mecanismelor naturale de reglare. 

Alauda 
arvensis  
 

Ø Folosirea unor insecticide cât mai selective și cu remanență mai 
scăzută; 
Ø Folosirea pe cât posibil a combaterii biologice şi conservarea 
mecanismelor naturale de reglare; 
Ø Specie caracteristică zonelor agricole, relativ slab reprezentată în 
perimetrul sitului care este dominat de habitate forestiere; 
Ø Specia este mai frecventă în zonele agricole din vecinătate 

Turdus 
philomelos 
 

Ø Este o specie caracteristică zonelor forestiere, preferă 
apropierea de luminișuri cu vegetație ierboasă abundentă, și 
arbuști unde poate captura nevertebrate - mai ales râme și melci.; 
Ø Aplicarea stropirilor doar în cazul în care acestea sunt absolut 
necesare şi doar în zonele afectate, nu preventiv; 
Ø Folosirea unor insecticide cât mai selective și cu remanență mai 
scăzută; 
Ø Folosirea pe cât posibil a combaterii biologice şi conservarea 
mecanismelor naturale de reglare 

Coturnix 
coturnix 
 

Ø Folosirea unor insecticide cât mai selective și cu remanență mai 
scăzută; 
Ø Folosirea pe cât posibil a combaterii biologice şi conservarea 
mecanismelor naturale de reglare; 
Ø Specie caracteristică zonelor agricole, slab reprezentată în 
perimetrul sitului, dar relativ comună în zonele agricole din 
apropiere. 

Emberiza 
hortulana 
 

Ø În sit specia a fost identificată în zonele ecotonale, lizierele de 
pădure matură în general de stejar, cu tufărișuri și vegetație 
ierboasă abundentă, de multe ori la contactul cu zonele agricole. 
Păstrarea zonelor forestiere deschise cu vegetație arbustivă și 
ierboasă abundentă, care să asigure condiții de cuibărit și hrănire 
este prioritară. În cazul plantațiilor de salcâm recomandăm 
plantarea/ păstrarea unui șir de tufe de porumbar - Prunus 
spinosa, și păducel - Crataegus monogyna, la contactul cu zonele 
agricole pentru favorizarea cuibăritului acestei specii; 
Ø Aplicarea stropirilor doar în cazul în care acestea sunt absolut 
necesare şi doar în zonele afectate, nu preventiv; 
Ø Folosirea unor insecticide cât mai selective și cu remanență mai 
scăzută.  

Lepus 
europaeus  
 

Ø Excluderea pe cât posibil a pisicilor și câinilor hoinari din 
perimetrul sitului; 
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Ø Menţinerea tufărișurilor în zonele de lizieră, a zonelor de pajiște 
și a poienilor; 
Ø Realizarea de acţiuni de conştientizare a localnicilor - mai ales a 
copiilor, din vecinătatea sitului referitor la importanţa ecologică și 
economică a speciei 

Martes 
martes 
 

Ø Realizarea de acţiuni de conştientizare a localnicilor - mai ales a 
copiilor, din vecinătatea sitului referitor la importanţa ecologică a 
speciei; 
Ø Menţinerea a cel puţin 2-10 arbori pe hectar cu diametru de 
peste 30 cm. şi a unor suprafeţe de pădure cu strat arbustiv dens. 

Meles meles 
 

Ø Excluderea pe cât posibil a câinilor şi pisicilor domestice din 
perimetrul sitului; 
Ø Imunoprofilaxia antirabică prin vaccinarea carnasierelor 
domestice și sălbatice din zona silvatică prin distribuirea de 
momeli vaccinale respectându-se regimul meteorologic şi 
densitatea de distribuire de catre specialiștii de la Direcţia Sanitar 
Veterinară; 
Ø Realizarea de acţiuni de conştientizare a localnicilor - mai ales a 
copiilor, din vecinătatea sitului referitor la importanţa ecologică a 
speciei.  

Lacerta viridis  
 

Ø Aplicarea stropirilor asupra pădurii doar în cazul în care acestea 
sunt absolute necesare şi doar în zonele afectate, nu preventiv; 
Ø Folosirea unor insecticide cât mai selective care să nu afecteze şi 
această specie; 
Ø Folosirea pe cât posibil a combaterii biologice şi conservarea 
mecanismelor naturale de reglare; 
Ø Realizarea de acţiuni de conştientizare a localnicilor - mai ales a 
copiilor, din vecinătatea sitului referitor la importanţa ecologică a 
speciei. 

Lacerta agilis  
 

Ø Nu s-au pus în evidenţă cazuri de poluare cu pesticide şi 
fertilizanţi pe parcursul investigaţiilor în teren dar utilizarea 
acestor substanţe în apropierea sitului ar trebui controlată şi 
limitată pe cât posibil; Menţinerea păşunatului în zonele de 
margine ale sitului ar avea un efect pozitiv în cazul acestei specii; 
Ø Realizarea de acţiuni de conştientizare a localnicilor - mai ales a 
copiilor, din vecinătatea sitului referitor la importanţa ecologică a 
speciei; 

Natrix natrix  
 

Ø Aplicarea stropirilor asupra pădurii doar în cazul în care acestea 
sunt absolute necesare şi doar în zonele afectate, nu preventiv; 
Ø Folosirea unor insecticide cât mai selective care să nu afecteze şi 
această specie; 
Ø Folosirea pe cât posibil a combaterii biologice şi conservarea 
mecanismelor naturale de reglare; 
Ø Realizarea de acţiuni de conştientizare a localnicilor - mai ales a 
copiilor, din vecinătatea sitului referitor la importanţa ecologică a 
speciei. 
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Pelobates 
fuscus 
 

Ø Supravieţuirea şi dezvoltarea în condiţii optime a populaţiilor 
acestei specii din perimetrul sitului, depinde de starea apelor 
stagnante permanente sau temporare din sit sau din vecinătatea 
acestuia; 
Ø Realizarea de acţiuni de conştientizare a localnicilor - mai ales a 
copiilor, din vecinătatea sitului referitor la importanţa ecologică a 
speciei. Nu s-au pus în evidenţă cazuri de poluare cu pesticide şi 
fertilizanţi pe parcursul investigaţiilor în teren, dar utilizarea 
acestor substanţe în apropierea sitului ar trebui controlată şi 
limitată pe cât posibil. 

Rana 
dalmatina 
 

Ø Supravieţuirea şi dezvoltarea în condiţii optime a populaţiilor 
acestei specii din perimetrul sitului, depinde de starea apelor 
stagnante permanente sau temporare din sit sau din vecinătatea 
acestuia; 
Ø Realizarea de acţiuni de conştientizare a localnicilor - mai ales a 
copiilor, din vecinătatea sitului referitor la importanţa ecologică a 
speciei.  

Bufo viridis  
 

Ø Supravieţuirea şi dezvoltarea în condiţii optime a populaţiilor 
acestei specii din perimetrul sitului, depinde de starea apelor 
stagnante permanente sau temporare din sit sau din vecinătatea 
acestuia; 
Ø Realizarea de acţiuni de conştientizare a localnicilor - mai ales a 
copiilor, din vecinătatea sitului referitor la importanţa ecologică a 
speciei.  

Bufo bufo  
 

Ø Supravieţuirea şi dezvoltarea în condiţii optime a populaţiilor 
acestei specii din perimetrul sitului, depinde de starea apelor 
stagnante permanente sau temporare din sit sau din vecinătatea 
acestuia; 
Ø Realizarea de acţiuni de conştientizare a localnicilor - mai ales a 
copiilor, din vecinătatea sitului referitor la importanţa ecologică a 
speciei.  

Hyla arborea 
 

Ø Supravieţuirea şi dezvoltarea în condiţii optime a populaţiilor 
acestei specii din perimetrul sitului, depinde de starea apelor 
stagnante permanente sau temporare din sit sau din vecinătatea 
acestuia; 
Ø Realizarea de acţiuni de conştientizare a localnicilor - mai ales a 
copiilor, din vecinătatea sitului referitor la importanţa ecologică a 
speciei.  

Lucanus 
cervus 
 

Ø Aplicarea stropirilor doar în cazul în care acestea sunt absolute 
necesare şi doar în zonele afectate, nu preventiv; 
Ø Folosirea unor insecticide cât mai selective care să nu afecteze şi 
această specie; 
Ø Folosirea pe cât posibil a combaterii biologice şi conservarea 
mecanismelor naturale de reglare ; 
Ø Păstrarea în pădure a arborilor căzuți, bătrâni, periclitati și aflaţi 
în diferite faze de senescenţă. Este absolut necesară existența a 2-
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10 arbori de dimensiuni mari - peste 30 cm în diametru, bătrâni 
sau senescenți/uscați pe hectar.  

Cerambyx 
cerdo  
 

Ø Aplicarea stropirilor doar în cazul în care acestea sunt absolute 
necesare şi doar în zonele afectate, nu preventiv; 
Ø Folosirea unor insecticide cât mai selective care să nu afecteze şi 
această specie; 
Ø Folosirea pe cât posibil a combaterii biologice şi conservarea 
mecanismelor naturale de reglare; 
Ø Păstrarea în pădure a arborilor căzuți, bătrâni, periclitati și aflaţi 
în diferite faze de senescenţă. Este absolut necesară existența a 2-
10 arbori de dimensiuni mari - peste 30 cm în diametru, bătrâni 
sau senescenți/uscați pe hectar; 
Ø Specia zboară foarte puţin, de aceea trebuie să existe o 
continuitate între arborii în vârstă, astfel încât atunci când un 
arbore de peste 200 de ani dispare, specia să se poată muta pe un 
alt arbore. 

Morimus 
funereus 
 

Ø Aplicarea stropirilor doar în cazul în care acestea sunt absolut 
necesare şi doar în zonele afectate, nu preventiv; 
Ø Folosirea unor insecticide cât mai selective care să nu afecteze şi 
această specie; 
Ø Folosirea pe cât posibil a combaterii biologice şi conservarea 
mecanismelor naturale de reglare; 
Ø Protejarea arborilor bătrâni, în special a celor din vecinătatea 
lizierei şi a luminişurilor de pădure; 
Ø Păstrarea în pădure a arborilor cazuți, bătrâni, periclitați și aflaţi 
în diferite faze de senescenţă. Este absolut necesară existența a 2-
10 arbori de dimensiuni mari - peste 30 cm în diametru, bătrâni 
sau senescenți/uscați pe hectar. 

 
Tabel 27 Masuri de conservare privind habitatele de interes comunitar ROSCI0140 Pădurea 
Călugărească 

Denumire sit 

Natura 2000 

Masuri de conservare 

Habitate de 

interes 

comunitar 

Masuri generale de conservare 

 

ROSCI0140 
Pădurea 
Călugărească 

 

Habitatul 91I0 
* Vegetaţie de 
silvostepă 
eurosiberiană 
cu Quercus  

Ø Conservarea suprafețelor ocupate de habitatul 91I0 și eventual 
extinderea acestor suprafețe prin favorizarea expansiunii 
naturale a habitatului mai ales că în perimetrul sitului prezintă o 
capacitate bună de regenerare naturală din semințiș.  

91AA Vegetaţie 
forestieră 
pontosarmatică 
cu stejar pufos 

Ø Limitarea pășunatului în pădure și monitorizarea gradului de 
regenerare a exemplarelor de Quercus pubescens din semințiș. 
Monitorizarea gradului de expansiune a speciilor plantate în 
detrimentul stejarului pufos. 
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ROSCI0166 Pădurea Reșca Hotărani 

Pădurea Reșca este localizată în lunca Oltului, pe terasa Câmpiei Caracalului, în vecinătatea 
satelor Reșca (comuna Dobrosloveni), Chilii (comuna Fărcasele) și Hotărani (comuna 
Fărcasele), la altitudinea cuprinsă între 72 m  și 107 m. Terenul este bordat în partea de sud-
est de apa râului Teslui de Romanați și udat de apa râului Potopin. 
Pădurea fiind în lunca Oltului în imediata vecinătate a râului și chiar dacă râul a fost amenajat 
în sistem hidroenergetic, pădurea încă mai păstrează caracterul mlăștinos. 
Habitatele de interes sunt: 91F0 - Păduri mixte de luncă de Quercus robur, Ulmus laevis și 
Ulmus minor, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia din lungul marilor râuri (Ulmenion 
minoris); 91Y0 - Habitatul 91Y0 - Păduri dacice de stejar și carpen, 92A0 - Zavoaie cu Salix alba 
şi Populus alba. 
Nu există măsuri de conservare pentru acest sit, însă la trebuie avute în vedere măsurile de 
minimizare a impactului asupra acestor habitate și asupra speciilor de interes comunitar: 
Bombina bombina, Triturus cristatus, Cerambyx cerdo, Lucanus cervus, Morimus asper 
funereus, care se regasesc in aceste ecosisteme. 
 
ROSCI0168 Pădurea Șarului 

Aria protejată ROSCI0168 Pădurea Sarului aparţine regiunii geografice continentală, 
ecoregiune Silvostepa Cȃmpiei Romȃne din Judeţul Olt. Se află pe raza localităţilor: Bobiceşti 
- 21%, Cȃrlogani - sub 1%, Găneasa - 21%, Morunglav - 62%, Piatra Olt - 7%, Pleşoiu - sub 1%, 
Laloşu - sub 1% – judeţul Vȃlcea, conform Ordinului 2.389/2011. Suprafaţa ariei protejate este 
de 6.793 ha din care proprietate publică - Proprietate publică - Direcţia Silvica Olt 80%, 
Proprietate privată – 20% - terenuri agricole, drum european DE 65, pădure proprietate 
privată. Conform Ordinul nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată 
a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 
2000 în România, Pădurea Sarului a fost declarat SCI. 
Tabel 28 Masuri de conservare privind speciile de interes comunitar ROSCI0168 Pădurea Șarului 

Denumire sit 

Natura 2000 

Masuri de conservare 

Specii de 

interes 

comunitar 

Masuri generale de conservare 

 

ROSCI0168 
Pădurea 
Șarului 

Cerambyx 
cerdo 
  

Ø Aplicarea stropirilor doar în cazul în care acestea sunt absolute 
necesare şi doar în zonele afectate, nu preventiv;  
Ø Folosirea unor insecticide cât mai selective care să nu afecteze şi 
această specie; 
Ø Folosirea pe cât posibil a combaterii biologice şi conservarea 
mecanismelor naturale de reglare;  
Ø Păstrarea ȋn padure a arborilor căzuţi, bătrâni, periclitaţi și aflaţi 
în diferite faze de senescenţă. Este absolut necesară existenţa a 2-
10 arbori de dimensiuni mari, peste 30 cm ȋn diametru, bătrȃni sau 
senescenţi/uscaţi pe hectar. Specia zboară foarte puţin, de aceea 
trebuie să existe o continuitate ȋntre arborii ȋn vȃrstă, astfel încât 
atunci când un arbore de peste 200 de ani dispare, specia să se 
poate muta pe un alt arbore;  
Ø Realizare unui paşunat controlat, extensiv, nu intensiv, în pășuni 
împădurite pentru a menține vegetația deschisă și pentru a preveni 
invazia arbuștilor. 
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Masuri generale de conservare 

 

Morimus 
funereus 
 

Ø Aplicarea stropirilor doar în cazul în care acestea sunt absolute 
necesare şi doar în zonele afectate, nu preventiv;  
Ø Folosirea unor insecticide cât mai selective care să nu afecteze şi 
această specie; 
Ø  Folosirea pe cât posibil a combaterii biologice şi conservarea 
mecanismelor naturale de reglare; 
Ø Protejarea arborilor bătrâni, în special a celor din vecinătatea 
lizierei şi a luminişurilor de pădure; 
Ø Păstrarea ȋn pădure a arborilor căzuţi, bătrâni, periclitaţi și aflaţi 
în diferite faze de senescenţă. Este absolut necesară existenţa a 2-
10 arbori de dimensiuni mari, peste 30 cm ȋn diametru, bătrȃni sau 
senescenţi/uscaţi pe hectar; 
Ø Realizare unui păşunat controlat, extensiv, nu intensiv, în pășuni 
împădurite pentru a menține vegetația deschisă și pentru a preveni 
invazia arbuștilor. 

Lucanus cervus 
 

Ø Aplicarea stropirilor doar în cazul în care acestea sunt absolute 
necesare şi doar în zonele afectate, nu preventiv;  
Ø Folosirea unor insecticide cât mai selective care să nu afecteze şi 
această specie;  
Ø Folosirea pe cât posibil a combaterii biologice şi conservarea 
mecanismelor naturale de reglare; 
Ø Protejarea arborilor bătrâni, în special a celor din vecinătatea 
lizierei şi a luminişurilor de pădure; 
Ø Păstrarea ȋn pădure a arborilor căzuţi, bătrâni, periclitaţi și aflaţi 
în diferite faze de senescenţă. Este absolut necesară existenţa a 2-
10 arbori de dimensiuni mari, peste 30 cm ȋn diametru, bătrȃni sau 
senescenţi/uscaţi pe hectar; 
Ø Realizare unui păşunat controlat, extensiv, nu intensiv, în pășuni 
împădurite pentru a menține vegetația deschisă și pentru a preveni 
invazia arbuștilor. 

 
Tabel 29 Masuri de conservare privind habitatele de interes comunitar ROSCI0168 Pădurea Șarului 

Denumire sit 

Natura 2000 

Masuri de conservare 

Habitate de 

interes 

comunitar 

Masuri generale de conservare 

 

ROSCI0168 
Pădurea 
Șarului  

91M0 Păduri 
balcanopanonice 
de cer și gorun 

Ø Limitarea accesului în pădure doar pe traseele recomandate și 
realizarea picnicurilor și focului doar în zonele special amenajate. 
 

 
 
ROSCI0174 Pădurea Studinița 

Aria naturală protejată ROSCI0174 Pădurea Studinița este situată în silvostepa Câmpiei 
Române (altitudine 112 max, 93 min, 101 med, regiunea geografică continentală). Din punct 
de vedere administrativ, ROSCI0174 Pădurea Studinița se află în județul Olt și se întinde pe 
raza localităţii Studina - 2%. Suprafața sitului este de 65,83 ha, proprietate publică gestionată 



 

208 
 

de Direcția Silvică Olt. ROSCI0174 Pădurea Studinița a fost declarată sit de importanță 
comunitară prin Ordinul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile Nr.1964 din 13 
decembrie 2007 - privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de 
importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în 
România și impune următoarele măsuri de conservare a speciilor și habitatelor de interes 
comunitar. 
Tabel 30 Masuri de conservare privind speciile de interes comunitar ROSCI0174 Pădurea Studinița 

Denumire sit 

Natura 2000 

Masuri de conservare 

Specii de 

interes 

comunitar 

Masuri generale de conservare 

 

ROSCI0174 
Pădurea 
Studinița 
 
 

Dendrocopos 
medius 

 

Ø Este absolut necesară existența a 2- 10 arbori de dimensiuni mari 
- peste 30 cm în diametru, bătrâni sau senescenți/uscați pe hectar; 
Ø Aplicarea stropirilor doar în cazul în care acestea sunt absolut 
necesare şi doar în zonele afectate, nu preventiv; 
Ø Folosirea unor insecticide cât mai selective și cu remanență mai 
scăzută. Folosirea pe cât posibil a combaterii biologice şi 
conservarea mecanismelor naturale de reglare . 

Lullula arborea  
 

Ø Este o specie caracteristică pădurilor deschise cu vegetație 
ierboasă abundentă, precum lizierele, rariștile și poienile; 
Ø Păstrarea zonelor forestiere deschise cu vegetație ierboasă 
înaltă, care să asigure condiții de cuibărit și hrănire este prioritară; 
Ø Aplicarea stropirilor doar în cazul în care acestea sunt absolut 
necesare şi doar în zonele afectate, nu preventiv; 
Ø Folosirea unor insecticide cât mai selective și cu remanență mai 
scăzută. Folosirea pe cât posibil a combaterii biologice şi 
conservarea mecanismelor naturale de reglare. 

Alauda 
arvensis 
 

Ø Folosirea unor insecticide cât mai selective și cu remanență mai 
scăzută; 
Ø Folosirea pe cât posibil a combaterii biologice şi conservarea 
mecanismelor naturale de reglare; 
Ø Specie caracteristică zonelor agricole, relativ slab reprezentată în 
perimetrul sitului care este dominat de habitate forestiere; 
Ø Specia este mai frecventă în zonele agricole din vecinătate. 

Turdus 
philomelos 
 
 

Ø Este o specie caracteristică zonelor forestiere, preferă apropierea 
de luminișuri cu vegetație ierboasă abundentă, și arbuști unde 
poate captura nevertebrate - mai ales râme și melci; 
Ø Aplicarea stropirilor doar în cazul în care acestea sunt absolut 
necesare şi doar în zonele afectate, nu preventiv; 
Ø Folosirea unor insecticide cât mai selective și cu remanență mai 
scăzută; 
Ø Folosirea pe cât posibil a combaterii biologice şi conservarea 
mecanismelor naturale de reglare. 

Emberiza 
hortulana 
 

Ø În sit specia a fost identificată în zonele ecotonale, lizierele de 
pădure matură în general de stejar, cu tufărișuri și vegetație 
ierboasă abundentă, de multe ori la contactul cu zonele agricole; 
Ø Păstrarea zonelor forestiere deschise cu vegetație arbustivă și 
ierboasă abundentă, care să asigure condiții de cuibărit și hrănire 
este prioritară; 
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Denumire sit 

Natura 2000 

Masuri de conservare 

Specii de 

interes 

comunitar 

Masuri generale de conservare 

 

Ø În cazul plantațiilor de salcâm recomandăm plantarea/ păstrarea 
unui șir de tufe de porumbar - Prunus spinosa, și păducel - 
Crataegus monogyna, la contactul cu zonele agricole pentru 
favorizarea cuibăritului acestei specii; 
Ø Aplicarea stropirilor doar în cazul în care acestea sunt absolut 
necesare şi doar în zonele afectate, nu preventiv; 
Ø Folosirea unor insecticide cât mai selective și cu remanență mai 
scăzută 

Lepus 
europaeus 
 

Ø Excluderea pe cât posibil a pisicilor și câinilor hoinari din 
perimetrul sitului; 
Ø Menţinerea tufărișurilor în zonele de lizieră, a zonelor de pajiște 
și a poienilor; 
Ø Realizarea de acţiuni de conştientizare a localnicilor - mai ales a 
copiilor, din vecinătatea sitului referitor la importanţa ecologică și 
economică a speciei. 

Martes martes 
 

Ø Realizarea de acţiuni de conştientizare a localnicilor - mai ales a 
copiilor, din vecinătatea sitului referitor la importanţa ecologică a 
speciei; 
Ø Menţinerea a cel puţin 2-10 arbori pe hectar cu diametru de 
peste 30 cm. şi a unor suprafeţe de pădure cu strat arbustiv dens. 

Meles meles 
 

Ø Excluderea pe cât posibil a câinilor şi pisicilor domestice din 
perimetrul sitului; 
Ø Imunoprofilaxia antirabică prin vaccinarea carnasierelor 
domestice și sălbatice din zona silvatică prin distribuirea de momeli 
vaccinale respectându-se regimul meteorologic şi densitatea de 
distribuire de către specialiștii de la Direcţia Sanitar Veterinară; 
Ø Realizarea de acţiuni de conştientizare a localnicilor - mai ales a 
copiilor, din vecinătatea sitului referitor la importanţa ecologică a 
speciei.  

Lacerta viridis 
 

Ø Aplicarea stropirilor asupra pădurii doar în cazul în care acestea 
sunt absolute necesare şi doar în zonele afectate, nu preventiv; 
Ø Folosirea unor insecticide cât mai selective care să nu afecteze şi 
această specie. Folosirea pe cât posibil a combaterii biologice şi 
conservarea mecanismelor naturale de reglar; 
Ø Realizarea de acţiuni de conştientizare a localnicilor - mai ales a 
copiilor, din vecinătatea sitului referitor la importanţa ecologică a 
speciei. 

Lacerta agilis 
 

Ø Nu s-au pus în evidenţă cazuri de poluare cu pesticide şi 
fertilizanţi pe parcursul investigaţiilor în teren dar utilizarea acestor 
substanţe în apropierea sitului ar trebui controlată şi limitată pe cât 
posibil; 
Ø Menţinerea păşunatului în zonele de margine ale sitului ar avea 
un efect pozitiv în cazul acestei specii; 
Ø Realizarea de acţiuni de conştientizare a localnicilor - mai ales a 
copiilor, din vecinătatea sitului referitor la importanţa ecologică a 
speciei. 
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Denumire sit 

Natura 2000 

Masuri de conservare 

Specii de 

interes 

comunitar 

Masuri generale de conservare 

 

Natrix natrix  
 

Ø Aplicarea stropirilor asupra pădurii doar în cazul în care acestea 
sunt absolute necesare şi doar în zonele afectate, nu preventiv; 
Ø Folosirea unor insecticide cât mai selective care să nu afecteze şi 
această specie. Folosirea pe cât posibil a combaterii biologice şi 
conservarea mecanismelor naturale de reglare; 
Ø Realizarea de acţiuni de conştientizare a localnicilor - mai ales a 
copiilor, din vecinătatea sitului referitor la importanţa ecologică a 
speciei; 

Pelobates 
fuscus 
 

Ø Supravieţuirea şi dezvoltarea în condiţii optime a populaţiilor 
acestei specii din perimetrul sitului, depinde de starea apelor 
stagnante permanente sau temporare din sit sau din vecinătatea 
acestuia; 
Ø Realizarea de acţiuni de conştientizare a localnicilor - mai ales a 
copiilor, din vecinătatea sitului referitor la importanţa ecologică a 
speciei. Nu s-au pus în evidenţă cazuri de poluare cu pesticide şi 
fertilizanţi pe parcursul investigaţiilor în teren, dar utilizarea 
acestor substanţe în apropierea sitului ar trebui controlată şi 
limitată pe cât posibil. 

Bufo viridis 
 

Ø Supravieţuirea şi dezvoltarea în condiţii optime a populaţiilor 
acestei specii din perimetrul sitului, depinde de starea apelor 
stagnante permanente sau temporare din sit sau din vecinătatea 
acestuia; 
Ø Realizarea de acţiuni de conştientizare a localnicilor - mai ales a 
copiilor, din vecinătatea sitului referitor la importanţa ecologică a 
speciei. 

Hyla arborea  
 

Ø Supravieţuirea şi dezvoltarea în condiţii  optime a populaţiilor 
acestei specii din perimetrul sitului, depinde de starea apelor 
stagnante permanente sau temporare din sit sau din vecinătatea 
acestuia; 
Ø Realizarea de acţiuni de conştientizare a localnicilor - mai ales a 
copiilor, din vecinătatea sitului referitor la importanţa ecologică a 
speciei.  

Cerambyx 
cerdo 
 

Ø Aplicarea stropirilor doar în cazul în care acestea sunt absolute 
necesare şi doar în zonele afectate, nu preventiv; 
Ø Folosirea unor insecticide cât mai selective care să nu afecteze şi 
această specie; 
Ø Folosirea pe cât posibil a combaterii biologice şi conservarea 
mecanismelor naturale de reglare; 
Ø Păstrarea în pădure a arborilor căzuți, bătrâni, periclitați și aflaţi 
în diferite faze de senescenţă. Este absolut necesară existența a 2-
10 arbori de dimensiuni mari - peste 30 cm în diametru, bătrâni sau 
senescenţi/uscaţi; 
Ø Specia zboară foarte puţin, de aceea trebuie să existe o 
continuitate între arborii în vârstă, astfel încât atunci când un 
arbore de peste 200 de ani dispare, specia să se poate muta pe un 
alt arbore. 
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Tabel 31 Masuri de conservare privind habitatele de interes comunitar ROSCI0174 Pădurea Studinița 

Denumire sit 

Natura 2000 

Masuri de conservare 

Habitate de 

interes 

comunitar 

Masuri generale de conservare 

 

ROSCI0174 
Pădurea 
Studinița 

40C0* 
Tufărişuri de 
foioase 
pontosarmatice 
 

Ø Amorpha fruticosa prezintă tendințe invazive în multe situații, 
astfel încât este recomandată înlăturarea acestei specii din 
perimetrul sitului. Evitarea efectuării lucrărilor silvice care 
presupun extragerea exemplarelor de Prunus spinosa și Crataegus 
monogyna în zonele în care a fost semnalat tipul de habitat 40C0; 

91AA Vegetaţie 
forestieră 
pontosarmatică 
cu stejar pufos 

Ø Limitarea pășunatului în pădure și monitorizarea gradului de 
regenerare a exemplarelor de Quercus pubescens din semințiș. 
Monitorizarea gradului de expansiune a speciilor plantate în 
detrimentul stejarului pufos. 

 
ROSCI0177 Pădurea Topana 

Aria protejată ROSCI0177 Pădurea Topana aparţine regiunii geografice continentală, 
ecoregiune Silvostepa Cȃmpiei Romȃne din Judeţul Olt. Se află pe raza localităţilor: Topana; 
26% – Judeţul Olt; Ciomăgeşti - sub 1%, Uda - 1% – judeţul Argeş, conform Ordinului 
2.389/2011. Suprafaţa ariei protejate este de 891 ha ha din care proprietate publică - Direcţia 
Silvică Olt 80,55% iar proprietate privată – 19,45%. 
Localizare: Aria protejată Pădurea Topana este amplasată ȋn partea de nord a judeţului Olt.  
Aria protejată ,,Pădurea Topana” - 120 ha, este constituită ca rezervaţie naturală fiind 
încadrată în categoria IV, conform clasificării IUCN a ariilor naturale protejate, scopul principal 
al constituirii fiind acela al protejării şi conservării arboretelor de gârniţă, cer şi gorun din 
cadrul său. Ea a fost declarată arie naturală protejată prin 5 Hotărârea Consiliului Judeţean Olt 
nr. 5/22.06.1995. Prin suprafaţa sa şi vârsta arborilor, prin starea bună de vegetaţie şi climatul 
specific pe care îl creează, această pădure este o raritate pentru judeţul Olt. 
Tabel 32 Masuri de conservare privind speciile de interes comunitar ROSCI0177 Pădurea Topana 

Denumire sit 

Natura 2000 

Masuri de conservare 

Specii de 

interes 

comunitar 

Masuri generale de conservare 

 

ROSCI0177 
Pădurea 
Topana 
 
 

Lucanus cervus 
 

Ø Aplicarea stropirilor doar în cazul în care acestea sunt absolute 
necesare şi doar în zonele afectate, nu preventiv;  
Ø Folosirea unor insecticide cât mai selective care să nu afecteze şi 
această specie; 
Ø  Folosirea pe cât posibil a combaterii biologice şi conservarea 
mecanismelor naturale de reglare; 
Ø Protejarea arborilor bătrâni, în special a celor din vecinătatea 
lizierei şi a luminişurilor de pădure; 
Ø Păstrarea ȋn pădure a arborilor căzuţi, bătrâni, periclitaţi și aflaţi 
în diferite faze de senescenţă. Este absolut necesară existenţa a 2-
10 arbori de dimensiuni mari, peste 30 cm ȋn diametru, bătrȃni sau 
senescenţi/uscaţi pe hectar; 
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Denumire sit 

Natura 2000 

Masuri de conservare 

Specii de 

interes 

comunitar 

Masuri generale de conservare 

 

Ø Realizare unui păşunat controlat, extensiv, nu intensiv, în pășuni 
împădurite pentru a menține vegetația deschisă și pentru a preveni 
invazia arbuștilor. 

 
Tabel 33 Masuri de conservare privind habitatele de interes comunitar ROSCI0177 Pădurea Topana 

Denumire sit 

Natura 2000 

Masuri de conservare 

Habitate de 

interes 

comunitar 

Masuri generale de conservare 

 

ROSCI0177 
Pădurea 
Topana 

91M0 Păduri 
balcanopanonice 
de cer și gorun 

Ø Limitarea accesului în pădure doar pe traseele recomandate și 
realizarea picnicurilor și focului doar în zonele special amenajate. 
 

 
ROSCI0183 Pădurea Vlădila 

Aria protejată ROSCI0183 Pădurea Vlădila aparţine regiunii geografice continentală, 
ecoregiune Silvostepa Cȃmpiei Romȃne din Judeţul Olt. Se află pe raza localităţilor: Vlădila - 
16%, Redea sub 1%. Suprafaţa ariei protejate este de 407 ha din care proprietate publică - 
Direcţia Silvică Olt 95% iar proprietate privată – 5%. Conform Ordinul nr. 1964/2007 privind 
instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte 
integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, Pădurea Vlădila a fost 
declarat SCI.  
Aria protejată Pădurea Vlădila este amplasata ȋn partea de sud a judeţului Olt 
Tabel 34 Masuri de conservare privind speciile de interes comunitar ROSCI0183 Pădurea Vlădila 

Denumire sit 

Natura 2000 

Masuri de conservare 

Specii de 

interes 

comunitar 

Masuri generale de conservare 

 

ROSCI0183 
Pădurea 
Vlădila 

Cerambyx 
cerdo, Lucanus 
cervus 
 

 

Ø Aplicarea stropirilor doar în cazul în care acestea sunt absolute 
necesare şi doar în zonele afectate, nu preventiv; 
Ø Folosirea unor insecticide cât mai selective care să nu afecteze şi 
această specie; 
Ø Folosirea pe cât posibil a combaterii biologice şi conservarea 
mecanismelor naturale de reglare; 
Ø Pastrarea in padure a arborilor cazuti. Este absolut necesara 
existenta a 2-10 arbori de dimensiuni mari peste 30 cm in 
diametru, batrani sau senescenti/uscati pe hectar. 

Lacerta viridis 
 

Ø Aplicarea stropirilor asupra pădurii doar în cazul în care acestea 
sunt absolute necesare şi doar în zonele afectate, nu preventiv; 
Ø Folosirea unor insecticide cât mai selective care să nu afecteze şi 
această specie; 
Ø Folosirea pe cât posibil a combaterii biologice şi conservarea 
mecanismelor naturale de reglare; 
Ø Realizarea de acţiuni de conştientizare a localnicilor mai ales a 
copiilor din vecinătatea sitului referitor la importanţa ecologică a 
speciei.  
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Denumire sit 

Natura 2000 

Masuri de conservare 

Specii de 

interes 

comunitar 

Masuri generale de conservare 

 

Lacerta agilis 
 

Ø Nu s-au pus în evidenţă cazuri de poluare cu pesticide şi 
fertilizanţi pe parcursul investigaţiilor în teren dar utilizarea acestor 
substanţe în apropierea sitului ar trebui controlată şi limitată pe cât 
posibil; 
Ø În cazul asociaţiei/lor de producători agricoli din zonă se poate 
propune şi sprijini obţinerea şi etichetarea de produse BIO. Această 
iniţiativă ar diminua substanţial folosirea pesticidelor şi 
fertilizanţilor de sinteză; 
Ø Menţinerea păşunatului în zonele de margine ale sitului ar avea 
un efect pozitiv în cazul acestei specii; 
Ø Realizarea de acţiuni de conştientizare a localnicilor mai ales a 
copiilor din vecinătatea sitului referitor la importanţă ecologică a 
speciei. 

Natrix natrix 
 

Ø Aplicarea stropirilor asupra pădurii doar în cazul în care acestea 
sunt absolute necesare şi doar în zonele afectate, nu preventiv; 
Ø Folosirea unor insecticide cât mai selective care să nu afecteze şi 
această specie; 
Ø Folosirea pe cât posibil a combaterii biologice şi conservarea 
mecanismelor naturale de reglare; 
Ø Realizarea de acţiuni de conştientizare a localnicilor mai ales a 
copiilor din vecinătatea sitului referitor la importanţa ecologică a 
speciei. 

Triturus 
cristatus 

 

Ø Supravieţuirea şi dezvoltarea în condiţii optime a populaţiilor 
acestei specii din perimetrul sitului, depinde de starea apelor 
stagnante permanente sau temporare din sit sau din vecinătatea 
acestuia; 
Ø Tritonii sunt foarte vulnerabili în perioada migraţiei către şi 
dinspre bălţile de reproducere, ca şi în perioada în care sunt 
concentraţi în bălţi primăvara devreme în cazul adulţilor şi 
primăvara-vara pentru larve şi juvenili; 
Ø Realizarea de acţiuni de conştientizare a localnicilor mai ales a 
copiilor din vecinătatea sitului referitor la importanţa ecologică a 
speciei; 
Ø Păstrarea arborilor din jurul zonelor de reproducere pentru 
menţinerea microclimatului favorabil menţinerii apei în zonă o 
perioadă cât mai îndelungată; 
Ø Evitarea plantării în zonele mlăştinoase ale sitului a unor specii 
precum chiparosul de baltă, Taxodium distichum care în timp duce 
la secarea zonei; 
Ø Păstrarea, mai ales în apropierea bălţilor, a arborilor căzuţi sau a 
buturugilor care reprezintă adăposturi esenţiale pentru specie. 

Pelobates 
fuscus 

 

Ø Supravieţuirea şi dezvoltarea în condiţii optime a populaţiilor 
acestei specii din perimetrul sitului, depinde de starea apelor 
stagnante permanente sau temporare din sit sau din vecinătatea 
acestuia. 
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Denumire sit 

Natura 2000 

Masuri de conservare 

Specii de 

interes 

comunitar 

Masuri generale de conservare 

 

Ø Realizarea de acţiuni de conştientizare a localnicilor mai ales a 
copiilor din vecinătatea sitului referitor la importanţa ecologică a 
speciei. Nu s-au pus în evidenţă cazuri de poluare cu pesticide şi 
fertilizanţi pe parcursul investigaţiilor în teren dar utilizarea acestor 
substanţe în apropierea sitului ar trebui controlată şi limitată pe cât 
posibil; 
Ø În cazul asociaţiei/lor de producători agricoli din zonă se poate 
propune şi sprijini obţinerea şi etichetarea de produse BIO. Această 
iniţiativă ar diminua substanţial folosirea pesticidelor şi 
fertilizanţilor de sinteză.  

Rana 
dalmatina 

 

Ø Supravieţuirea şi dezvoltarea în condiţii optime a populaţiilor 
acestei specii din perimetrul sitului, depinde de starea apelor 
stagnante permanente sau temporare din sit sau din vecinătatea 
acestuia; 
Ø Realizarea de acţiuni de conştientizare a localnicilor mai ales a 
copiilor din vecinătatea sitului referitor la importanţa ecologică a 
speciei; 
Ø Realizarea de acţiuni de igienizare a bălţilor şi apelor temporare 
din perimetrul sitului; 

Bufo viridis 
 

Ø Supravieţuirea şi dezvoltarea în condiţii optime a populaţiilor 
acestei specii din perimetrul sitului, depinde de starea apelor 
stagnante permanente sau temporare din sit sau din vecinătatea 
acestuia; 
Ø Realizarea de acţiuni de conştientizare a localnicilor mai ales a 
copiilor din vecinătatea sitului referitor la importanţa ecologică a 
speciei; 

Bufo bufo 
 

Ø Supravieţuirea şi dezvoltarea în condiţii optime a populaţiilor 
acestei specii din perimetrul sitului, depinde de starea apelor 
stagnante permanente sau temporare din sit sau din vecinătatea 
acestuia; 
Ø Realizarea de acţiuni de conştientizare a localnicilor mai ales a 
copiilor din vecinătatea sitului referitor la importanţa ecologică a 
speciei; 

Hyla arborea 
 

Ø Supravieţuirea şi dezvoltarea în condiţii optime a populaţiilor 
acestei specii din perimetrul sitului, depinde de starea apelor 
stagnante permanente sau temporare din sit sau din vecinătatea 
acestuia; 
Ø Realizarea de acţiuni de conştientizare a localnicilor mai ales a 
copiilor din vecinătatea sitului referitor la importanţa ecologică a 
speciei; 

Martes martes 
 

Ø Realizarea de acţiuni de conştientizare a localnicilor mai ales a 
copiilor din vecinătatea sitului referitor la importanţa ecologică a 
speciei; 
Ø Menţinerea a cel puţin 2-10 arbori pe hectar cu diametru de 
peste 30 cm. şi a unor suprafeţe de pădure cu strat arbustiv dens; 
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Denumire sit 

Natura 2000 

Masuri de conservare 

Specii de 

interes 

comunitar 

Masuri generale de conservare 

 

Meles meles 
 

Ø Excluderea pe cât posibil a câinilor şi pisicilor domestice din 
perimetrul sitului; 
Ø Imunoprofilaxia antirabica prin vaccinarea carnasierelor 
domestice si salbatice din zona silvatica prin distribuirea de momeli 
vaccinale respectandu-se regimul meteorologic şi densitatea de 
distribuire de catre specialistii de la Direcţia Sanitar Veterinară; 
Ø Realizarea de acţiuni de conştientizare a localnicilor mai ales a 
copiilor din vecinătatea sitului referitor la importanţa ecologică a 
speciei; 

Lepus 
europaeus 

 

Ø Excluderea pe cât posibil a pisicilor și câinilor hoinari din 
perimetrul sitului; 
Ø Menţinerea tufărișurilor în zonele de lizieră, a zonelor de pajiște 
și a poienilor; 
Ø Realizarea de acţiuni de conştientizare a localnicilor mai ales a 
copiilor din vecinătatea sitului referitor la importanţa ecologică și 
economică a speciei; 

Coturnix 
coturnix 

 

Ø Folosirea unor insecticide cât mai selective și cu remanență mai 
scăzută; 
Ø Folosirea pe cât posibil a combaterii biologice şi conservarea 
mecanismelor naturale de reglare Specie caracteristică zonelor 
agricole, slab reprezentată în perimetrul sitului, dar relativ comună 
în zonele agricole din apropiere; 
Ø Propunem excluderea din lista speciilor de interes conservativ 
pentru sit și înlocuirea cu o specie caracteristică habitatelor de 
tranziţie păduretufărişuri-agricultură precum Lanius collurio; 

Dendroco pos 
medius 

 

Ø Plantarea speciilor autohtone de arbori. Este absolut necesară 
existenta a 2-10 arbori de dimensiuni mari peste 30 cm in 
diametru, batrani sau senescenti/uscati pe hectar; 
Ø Pastrarea in padure a arborilor cazuti; 
Ø Aplicarea stropirilor doar în cazul în care acestea sunt absolut 
necesare şi doar în zonele afectate, nu preventiv; 
Ø Folosirea unor insecticide cât mai selective și cu remanență mai 
scăzută; 
Ø Folosirea pe cât posibil a combaterii biologice şi conservarea 
mecanismelor naturale de reglare;  

Dryocopu s 
martius 

 

Ø Plantarea speciilor autohtone de arbori. Este absolut necesară 
existenta a 2-10 arbori de dimensiuni mari peste 30 cm in 
diametru, batrani sau senescenti/uscati pe hectar; 
Ø Pastrarea in padure a arborilor cazuti; 
Ø Aplicarea stropirilor doar în cazul în care acestea sunt absolut 
necesare şi doar în zonele afectate, nu preventiv; 
Ø Folosirea unor insecticide cât mai selective și cu remanență mai 
scăzută; 
Ø Folosirea pe cât posibil a combaterii biologice şi conservarea 
mecanismelor naturale de reglare;  
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Denumire sit 

Natura 2000 

Masuri de conservare 

Specii de 

interes 

comunitar 

Masuri generale de conservare 

 

Emberiza 
hortulana 

 

Ø În sit specia a fost identificată în zonele ecotonale, lizierele de 
pădure matură în general de stejar, cu tufărișuri și vegetație 
ierboasă abundentă, de multe ori la contactul cu zonele agricole; 
Ø Pastrarea zonelor forestiere deschise cu vegetație arbustivă și 
ierboasă abundentă, care să asigure condiții de cuibărit și hrănire 
este prioritară; 
Ø În cazul plantațiilor de salcâm recomandăm plantarea/ păstrarea 
unui șir de tufe de porumbar, Prunus spinosa și păducel, Crataegus 
monogyna la contactul cu zonele agricole pentru favorizarea 
cuibăritului acestei specii; 
Ø Aplicarea stropirilor doar în cazul în care acestea sunt absolut 
necesare şi doar în zonele afectate, nu preventiv; 
Ø Folosirea unor insecticide cât mai selective și cu remanență mai 
scăzută; 

Lullula arborea 
 

Ø Este o specie caracteristică pădurilor deschise cu vegetație 
ierboasă abundentă, precum lizierele, rariștile și poienile; 
Ø Pastrarea zonelor forestiere deschise cu vegetație ierboasă 
înaltă, care să asigure condiții de cuibărit și hrănire este prioritară; 
Ø Aplicarea stropirilor doar în cazul în care acestea sunt absolut 
necesare şi doar în zonele afectate, nu preventiv; 
Ø Folosirea unor insecticide cât mai selective și cu remanență mai 
scăzută; 
Ø Folosirea pe cât posibil a combaterii biologice şi conservarea 
mecanismelor naturale de reglare; 
Ø Folosirea unor insecticide cât mai selective și cu remanență mai 
scăzută; 
Ø Folosirea pe cât posibil a combaterii biologice şi conservarea 
mecanismelor naturale de reglare; 

Alauda 
arvensis 

 

Ø Specie caracteristică zonelor agricole, relativ slab reprezentată în 
perimetrul sitului care este dominat de habitate forestiere. Specia 
este mai frecventă în zonele agricole din vecinătate; 
Ø Propunem excluderea din lista speciilor de interes conservativ 
pentru sit și înlocuirea cu o specie caracteristică habitatelor 
forestiere precum Dendrocopos major; 

Turdus 
philomelos 

 

Ø Este o specie caracteristică zonelor forestiere, preferă apropierea 
de luminișuri cu vegetație ierboasă abundentă, și arbuști unde 
poate captura nevertebrate mai ales râme și melci; 
Ø Aplicarea stropirilor doar în cazul în care acestea sunt absolut 
necesare şi doar în zonele afectate, nu preventiv; 
Ø Folosirea unor insecticide cât mai selective și cu remanență mai 
scăzută; 
Ø Folosirea pe cât posibil a combaterii biologice şi conservarea 
mecanismelor naturale de reglare;  
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Tabel 35 Masuri de conservare privind habitatele de interes comunitar ROSCI0183 Pădurea Vlădila 

Denumire sit 

Natura 2000 

Masuri de conservare 

Habitate de 

interes 

comunitar 

Masuri generale de conservare 

 

ROSCI0183 
Pădurea 
Vlădila 

91I0 Vegetaţie 
de silvostepă 
eurosiberiană 
cu Quercus 

Ø Conservarea suprafețelor ocupate de habitatul 91I0 și eventual 
extinderea acestor suprafețe prin favorizarea expansiunii naturale a 
habitatului mai ales că în perimetrul sitului prezintă o capacitate 
bună de regenerare naturală din semințiș. 

 
ROSCI0188 Parâng și ale ariilor protejate de interes național 2.800 Miru Bora, 2.803 Iezerul 

Latorița, 2.799 Căldarea Gâlcescu, 2.528 Cheile Jiețului și 2.498 Piatra Crinului 

Muntii Parang reprezinta sectorul cel mai inalt si cel mai spectaculos al Muntilor dintre Olt si 
Jiu in Carpatii Meridionali. Culmea principala a Muntilor Parang orientata pe directia est-vest, 
atinge altitudinea maxima in vf.Parangul Mare -2.519 m. La nord de aceasta culme se deschid 
impresionante circuri glaciare: Sliveiu, Rosiile, Gauri, Zanoaga si Calcescu ce adapostesc lacuri 
glaciare, drenate de izvoarele Jietului si Lotrului. 
Spre est sunt remarcabile caldarile Muntinu si mai ales Urdele din care porneste o vale glaciara 
tipica. Interesante sunt si caldarile glaciare Balcescu, Cioara, Galbenu, Igoiu cu deschidere 
nordica din care pornesc paraie ce se unesc cu Latorita. In ceea ce priveste alcatuirea geologica 
in Muntii Parang s-a remarcat prezenta a doua complexe cristaline : Cristalinul I sau Panza 
Getica situat in nord cu micasisturi si gneise micacee si Cristalinul II sau Autohtonul danubian, 
reprezentat prin sisturi cloritoase, cuartite, mai rar gneise si amfibolite. Vegetatia este bine 
reprezentata de aproape toate formatiunile din etajele subalpin si alpin. Semnificativa este si 
prezenta relictului glaciar Pinus Cembra sub forma de exemplare izolate sau in grupuri 
compacte , alaturi de monumente ale naturii: Floarea de colt, gentiana etc. 
Elementele de fauna sunt caracteristice pentru munti inalti si bogat reprezentate. Masivul 
Parang , pe langa bogatul tezaur de specii vegetale , unele endemice sau relicte, se impune si 
prin peisajul sau pitoresc deosebit, cu creste si vai salbatice, cu zanoage in care se oglidesc 
lacuri glaciare cu paraie ce cad in cascade printre blocuri uriase de granit. 
Importanta acestui SCI consta si in padurile seculare de fag, in care se intalnesc specii 
lemnoase de carpen, mesteacan, soc rosu etc. Se remarca impactul peisagistic deosebit de 
impresionant.Remarcam de asemenea prezenta ferigilor: Pteridium aquillinum , Phyllitis 
scolopendrium, alaturi de plante cu flori: vinarita-Asperula odorata, coltisorul -Dentaria 
bulbifera etc. Pajistile alpine sunt bine reprezentate prin speciile : Nardus stricta, Festuca 
suspina, uneori aceste pajisti sunt intrerupte de amestecul : Rhododendron kotshyi si Pinus 
mughus. Importanta si prezenta este si Floarea de colt- Leontopodium alpinum -simbol al 
ocrotirii cadrului natural.  
În Parâng își găsesc habitatul propice 4 specii din carnivorele mari protejate în întreaga Europă 
și numeroase specii de păsări de asemenea protejate prin legislația internațională . În acest sit 
se află unica stațiune sigură din țară în care apare specia balcano-dacică- Potentilla 
haynaldiana, alături de alte specii saxicole de origine daco-balcanică, cu care conturează 
cenoze saxicole de o deosebită importanță pentru această zonă deoarece ele se întâlnesc 
numai în unele massive muntoase din Balcani. 
Măsurile de conservare se regăsesc în Anexa 1 la Ordinul 1218/2016 pentru aprobarea 
Planului de management al ROSCI0188 Parâng și ale ariilor protejate de interes național 2.800 
Miru Bora, 2.803 Iezerul Latorița, 2.799 Căldarea Gâlcescu, 2.528 Cheile Jiețului și 2.498 Piatra 



 

218 
 

Crinului, însă Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 bis 
nu sunt publice pe portaluri de legislație. 
ROSCI0188 Parâng se suprapune peste județul Gorj într-o proporție mică, în zona montană 
înaltă. 
 
ROSCI0198 Platoul Mehedinți 

Situl de importanță comunitară este situl/aria care, în regiunea sau în regiunile biogeografice 
în care există, contribuie semnificativ la menținerea ori restaurarea la o stare de conservare 
favorabilă a habitatelor naturale prevăzute în Anexa nr. 2 sau a speciilor de interes comunitar  
prevăzute în Anexa nr. 3 și care contribuie semnificativ la coerența rețelei Natura 2000 și/sau 
contribuie semnificativ la menținerea diversității biologice în regiunea ori regiunile 
biogeografice respective. Pentru speciile de animale cu areal larg de răspândire, siturile de 
importanță comunitară trebuie să corespundă zonelor din areal în care sunt prezenți factori 
abiotici și biotici esențiali pentru existența și reproducerea acestor specii. 
Suprafața acestui sit este de 53.593,986 ha, fiiind cuprins în cea mai mare parte în cadrul 
Geoparcului Platoul Mehedinți. 
Măsuri de conservare propuse prin Planul de management: 
Ø Interzicerea incendierii pajiștilor; 
Ø Limitarea accesului, controlul activităților turistice; 
Ø Limitarea unor practici agricole și a utilizării pesticidelor; 
Ø Gestiunea deșeurilor, controlul depozitărilor; 
Ø Limitarea exploatării de resurse naturale minerale; 
Ø Limitarea unor practici silvice, adaptarea managementului forestier; 
Ø Asumarea unor măsuri non-intervenționiste, succesiune naturală de vegetație; 
Ø Interzicerea oricăror intervenții la nivelul zonelor ripariene; 
Ø Interzicerea oricăror intervenții la nivelul zonelor de scurgere a apelor/zonelor umede; 
Ø Măsuri active de restaurare ecologică a habitatelor; 
Ø Măsuri active de protecție a populațiilor; 
Ø Măsuri active de reintroducere, recolonizare, înmulțire; 
Ø Interzicerea oricăror măsuri de afectare directă (extragere, captură, vânătoare, etc.); 
Ø Măsuri active de reducere a poluării/deversărilor; 
Ø Acțiuni de informare, educare și conștientizare; 
Ø Aplicarea măsurilor de cosire târzie; 
Ø Măsuri indirecte de conservare prin asigurarea de surse trofice suplimentare/alternative, 
crearea de nișe adăpost. 
 

ROSCI0063 Defileul Jiului  
Situl Natura 2000 ROSCI0063 Defileul Jiului este o arie naturală protejată de interes comunitar, 
are o suprafață de 10.927,10 ha și este suprapusă în procent de 99% peste suprafața Parcului 
Național Defileul Jiului ce are 11.127 ha, fiind pe teritoriul județelor Hunedoara și Gorj. 
Sfinxul Lainicilor și Stîncile Rafaila sunt arii naturale protejate din categoria monumentelor 
naturii, fiecare cu suprafața de cîte 1 ha situate în interiorul Parcului natural în zona centrală. 
Habitatele naturale menționate la punctul 3.1 în formularul standard Natura 2000 al sitului 
ROSCI0063 Defileul Jiului: 
- 3220 Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane; 
- 3230 Vegetație lemnoasa cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane; 
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- 3240 Vegetatie lemnoasa cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane; 
- 4060 Tufărişuri alpine şi boreale; 
- 40A0* Tufărişuri subcontinentale peri-panonice; 
- 6190 Pajişti panonice de stîncării; 
- 6410 Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase (Molinion caeruleae); 
- 6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor până în etajele 

montan şi alpin; 
- 6510 Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 
- 7220 * Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion); 
- 8220 Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci silicioase; 
- 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 
- 9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 
- 9150 Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 
- 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip Galio- Carpinetum; 
- 9180* Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 
- 91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae); 
- 91L0 Păduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio- Carpiniori); 
- 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 
- 91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen; 
- 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio- Piceetea). 
În cadrul ROSCI0063 Defileul Jiului pentru protecția și managementul habitatelor de interes 
comunitar (neforestiere și forestiere) sunt propuse următoarele măsuri generale de 
conservare cu acordul administratorului ariilor protejate: 
- Monitorizarea și conservarea pentru protecția habitatelor privind activitățile desfășurate; 
- Interzicerea schimbării categoriei de folosință a terenului, menținerea suprafețelor de 

pajiște din cuprinsul ariei protejate prin încurajarea practicilor tradiţionale de folosire a 
pajiştilor și fânețelor; 

- Armonizarea prevederilor amenajamentelor silvice, planurilor de amenajare a teritoriului 
și urbanism și altor planuri de dezvoltare locale/regionale/naționale cu prevederile 
planului de management; 

- Reglementarea activității de pășunat și târlire pentru administrarea pajiștilor și 
promovarea acestuia în rândurile proprietarilor/gestionarilor de pajiști; 

- Reglementarea activității de recoltare a resurselor naturale regenerabile nelemnoase 
(ciuperci, fructe de pădure, plante medicinale etc.); 

- Interzicerea acțiunilor de defrișare și/sau incendiere a habitatelor de tufăriș; 
- Stabilirea condițiilor de desfășurare/avizare a diverselor activități specifice pe teritoriul 

ariei naturale protejate și comunicarea acestora factorilor interesați/solicitanților;  
- Menţinerea elementelor de peisaj –malurile naturale ale raului Jiu și ale afluenților, arbori 

solitari, tufişuri, margini înierbate pe pajiştile şi terenurile arabile din arealul ariei naturale 
protejate, pentru asigurarea condițiilor optime de habitat a speciilor avifaunistice de apă; 

- Reînsămânţarea/supraînsămânţarea va fi permisă numai în cazul habitatelor degradate; 
- Reglementarea turismului, respectiv practicarea sporturilor/concursurilor/ competițiilor 

pe raza ariei naturale protejate, în vederea limitării perturbării speciilor; 
- Limitarea realizării de drumuri și cărări pentru tranzitarea zonelor în interiorul habitatelor; 
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- Interzicerea abandonării pajiștilor, respectarea duratei de pășunat și cosirea doar manuală 
a pajiștilor cu rol de fânețe, 

- Proiectarea activităților și în special cele forestiere se vor realiza cu scopul de a limita 
afectarea habitatelor și a speciilor de interes comunitar; 

- Interzicerea depozitării materialului lemnos provenit din exploatare precum și altor 
materiale sau accesorii, la o distanță mai mică de 5 m de albia minoră a râului/pâraielor; 

- Se va asigura aplicarea unui management silvic bazat pe promovarea regenerărilor 
naturale și a unei structuri a arboretelor care să mențină integritatea habitatelor și 
stabilitatea versanților în acord cu cerințele de conservare Natura 2000; 

- Pășunatul în padure este interzis, iar mijloacele motorizate sunt interzise pe alte trasee 
din sit cu excepția drumurilor permise accesului public; 

- Reglementarea activităților în apropiere habitatelor de odihnă a speciei Ursus arctos; 
- Monitorizarea pe fondurile de vânătoare învecinate; corelarea datelor şi observaţiilor 

privind speciile de carnivore mari cu informaţii referitoare la habitate, specii - pradă şi 
impact antropic; 

- Controlul utilizării de fertilizanți, fiind acceptați doar cei organici și gestionarea strictă a 
deșeurilor în acord cu cerințele impuse de planul de management; 

- Se interzice modificarea caracteristicilor habitatelor acvatice si terestre care pot să 
afecteze starea de conservare a speciei: debitul râului/pârului, mărimea luciului de apă, 
adâncimea apei, luminozitatea malurilor, vegetația naturală acvatică și terestră din 
vecinătatea apei; 

- Limitarea modificărilor în structura malurilor și a albiei râurilor care pot degrada habitatele 
acvatice si interzicerea amenajării de noi microhidrocentrale; 

- Interzicerea intervențiilor care ar putea afecta regimul hidric al corpurilor de apa, de care 
depinde starea de conservare a habitatelor; 

- Lucrările de corectare a torenților se vor efectua conform legislației în vigoare cu avizul 
administrației ariei naturale protejate; 

- Exploatarea nisipului și a altor materiale din albia râului Jiu și a pâraielor din zonă este 
interzisă cu excepțiile prevăzute de lege; 

- Asigura debitului râului Jiu şi a afluenţiilor acestuia necesar menținerii stării favorabile de 
conservare a speciilor de faună afectate de regimul hidric; 

- Interzicerea captarii totale a izvoarelor; 
- Controlul şi interzicerea totală a deplasării vehiculelor cu motor în afara drumurilor publice 

sau special amenajate; 
- Respectarea normelor silvice în vigoare; 
- Este interzisă prelevarea/capturarea de specii din flora și fauna sălbatică; 
- Menținerea punctelor de conectivitate existente pe suprafața ariei naturale protejate 

pentru speciile sensibile în perioada de reproducere și hrănire; 
- Reglementarea turismului, respectiv practicarea sporturilor/concursurilor/ competițiilor 

pe raza ariei naturale protejate, în vederea limitării perturbării speciilor; 
- Monitorizarea impactului activităților desfășurate în zonele de protecție integrală; 
- Activitățile turistice se vor desfășura strict pe traseele turistice marcate în acest sens. 
În ceea ce privește speciile de interes comunitar pentru care a fost declarat ROSCI0063 Defileul 
Jiului sunt prezentate în tabelul de mai jos măsurile generale de conservare pe diferite 
categorii de specii protejate de interes comunitar. 
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Tabel 36 – Masuri de conservare privind speciile de interes comunitar în ROSCI0063 Defileul Jiului 
Denumire 

sit Natura 

2000 

Masuri de conservare 

Specii de interes 

comunitar 

Masuri generale de conservare Obs 

ROSCI0063 
Defileul 
Jiului 

Plante:  
Campanula serrata, 
Tozzia carpathica, 
Abies alba, 
Atamantha turbith 
subsp. hungarica, 
Campanula grossekii, 
Campanula patula 
subsp. abietina, 
Centaurea coziensis, 
Cephalanthera 
damassonium, 
Dactylorrhiza 
maculata, Dianthus 
henteri, Dianthus 
spiculifolius, Dianthus 
tenuifolius, 
Edraianthus 
graminifolius, 
Epipactis atrorubens, 
Epipactis helleborine, 
Galanthus nivalis, 
Galium lucidum, 
Hepatica 
transsilvanica, 
Jovibarba heuffelii, 
Juniperus sabina, 
Linum uninerve, 
Lycopodium clavatum, 
Micromeria pulegium, 
Peltaria alliacea, 
Petrorhagia saxifraga, 
Platanthera bifolia, 
Saxifraga marginata, 
Scorzonera purpurea 
ssp. rosea, Seseli 
rigidum, Silene 
flavescens, Silene 
lerchenfeldiana, 
Silene saxifraga, 
Sorbus graeca, 
Symphyandra 
wanneri, Thymus 
comosus, Veronica 
bachofenii, Vicia 
sparsiflora, Astragalus 

Ø Monitorizarea stării de conservare a 
speciilor de plante de interes comunitar; 
Ø Este interzisă colectarea plantelor 
protejate în alte scopuri decât cele ştiinţifice 
doar cu acordul scris al ariei naturale 
protejate; 
Ø Reglementarea activităţilor susceptibile 
să ducă la reducerea suprafeţelor ocupate de 
habitatele tipice în care vegetează speciile 
protejate; 
Ø Limitarea înlocuirii pășunilor tradiționale 
cu terenuri arabile;  
Ø Păstrarea practicilor tradiționale de 
agricultură și pășunat pentru menținerea 
optimă a habitatelor cu limitarea fertilizării și 
a tratării pentru dăunători în mod excesiv; 
Ø Reglementarea activităţilor turistice se va 
face prin mențienerea traseelor turistice în 
bune condiții pentru a evita abaterea 
turiștilor de la potecă, amenajarea unor 
locuri speciale de campare și prin campanii 
de informare şi conştientizare; 
Ø Reglementarea pășunatului prin 
menținerea efectivului de animale conform 
capacităţii de suport a tipului de habitat și 
interzicerea târlirii, 
Ø Reglementarea managementului forestier 
în sensul menținerii tipului natural 
fundamental de pădure, lucrări care necesită 
avizul custodelui; 
Ø Monitorizarea tuturor populațiilor de 
specii de plante din parcul natural și a zonelor 
cu habitate specifice;  
Ø Adoptarea de măsuri de reconstrucție 
ecologică pentru un management activ, doar 
unde se stabilește de către administrația 
parcului. 

Măsuri 
suplimentare 
de respectat 
conform 
PMI, inclusiv 
pentru alte 
specii de 
floră și faună 
interes 
pentru 
protecție  
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Denumire 

sit Natura 

2000 

Masuri de conservare 

Specii de interes 

comunitar 

Masuri generale de conservare Obs 

depressu, Laserpitium 
archangelica, Thymus 
jankae, Cephalaria 
laevigata, Aristolochia 
lutea, Drosera 
rotundifolia, păduri de 
aniniș, gorunet și 
făget, unele cu specii 
protejate Luzula 
luzuloides, Vaccinium 
myrtillus 
Nevertebrate:  
Austropotamobius 
torrentium, 
Osmoderma eremita, 
Rosalia alpina, 
Cerambyx cerdo, 
Cucujus cinnaberinus, 
Rhysodes sulcatus, 
Lucanus cervus, 
Morimus funereus, 
Hirudo medicinalis, 
Helix pomatia 

Ø Păstrarea copacilor bătrâni sau uscați la 
limita pădurilor în acord cu măsurile 
forestiere de conservare și exploatare 
durabilă a pădurilor; 
Ø Colectarea de exemplare aparținând 
speciilor de nevertebrate de interes 
comunitar în alt scop decât cel științific este 
interzisă; 
Ø Menţinerea elementelor de peisaj, arbori 
solitari, tufişuri, margini înierbate pe pajiştile 
şi terenurile arabile din arealul ariei naturale 
protejate, pentru asigurarea condițiilor 
optime de habitat a speciilor; 
Ø Asigurarea unui management adecvat 
privind flora și fauna în zonele de protecție 
strictă sau integrată; 
Ø Evitarea folosirii pesticidelor și 
descurajarea utilizării îngrăşămintelor şi 
tratamentelor chimice; 
Ø Interzierea abandonării deșeurilor în 
natură. 

Măsuri 
suplimentare 
specifice 
fiecarei 
specii de 
respectat 
conform PMI 

Pești:  
Gobio uranoscopus , 
Thymallus thymallus 
Barbus balcanicus, 
Barbus meridionalis, 
Cottus gobio, 
Sabanejewia aurata 

Ø Pe sectoarele cursurilor de apă din 
perimetrul ariei naturale protejate se 
interzice construirea de noi obiective de 
investiții care conduc la afectarea 
conectivității longitudinale; 
Ø Reconstrucția ecologică a unor tronsoane 
de răuri, plantări cu specii de arbori de mal 
doar cu respectarea avizului 
administratorului; 
Ø Stabilizarea malurilor, apariția zonelor de 
ascunziș, creșterea calității și cantității 
resursei trofice; 
Ø Se interzice depozitarea și/sau 
abandonarea materialului lemnos provenit 

Măsuri 
suplimentare 
specifice 
fiecarei 
specii de 
respectat 
conform PMI 
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Denumire 

sit Natura 

2000 

Masuri de conservare 

Specii de interes 

comunitar 

Masuri generale de conservare Obs 

din lucrările de exploatare forestieră în albia 
cursurilor de apă; 
Ø Prevenirea lucrărilor de extracție de 
agregate minerale din albiile minore ale 
pâraielor; 
Ø Prevenirea introducerii de specii noi de 
pești alohtone, mai ales a celor cu caracter 
invaziv; 
Ø Construirea de noi microhidrocentrale în 
aria naturală protejată este interzisă; 
Ø Se interzice crearea de obstacole mai 
înalte de 20 cm pe sectoarele cursurilor de 
apă aflate în aria de distribuție potențială a 
speciei Cottus gobio; 
Ø Se va reglementa și monitoriza activitățile 
de acvacultură și piscicultură; 
Ø Sunt interzise lucrările care conduc la 
scăderea debitului cursurilor de apă din 
perimetrul ariei naturale protejate, excepție 
fac acele investiții care sunt de interes public 
major sau sunt destinate sănătății sau 
securității comunităților locale; 
Ø Limitarea activităților de desecare, 
drenare, canalizare, regularizare maluri, 
schimbarea folosinței terenurilor sau altele 
asemenea, care ar putea duce la reducerea 
sau dispariția habitatelor acvatice; 
Ø Prevenirea deversării de substanțe 
chimice folosite în agricultură în apa pâraielor 
precum și spălării animalelor, 
autovehiculelor sau a oricăror instalații și 
utilaje în apa pâraielor; 
Ø Prevenirea depozitării deșeurilor în albiile 
minore/majore ale pâraielor. 

Amfibieni și reptile:  
Podarcis muralis, 
Lacerta viridis, 
Lacerta agilis, Lacerta 
vivipara, Zooteca 
praticola, Anguis 
fragilis, Natrix natrix, 
Natrix tesselata, 
Elaphe longissima, 
Coronella austriaca, 
Vipera berus, Vipera 
ammodytes, 
Salamandra 

Ø Menținerea habitatelor pentru susținerea 
stării favorabile de conservare a speciilor de 
amfibieni cu evitarea capturării indivizilor din 
speciile de interes; 
Ø Se interzice desecarea, drenarea sau alte 
activități ce pot avea impact negativ asupra 
stării de conservare a speciilor și a habitatelor 
acvatice specifice ; 
Ø Activitățile de exploatare forestieră, se 
vor desfășura astfel încât să fie evitate orice 
formă de degradare a habitatelor acvatice ale 
speciilor de amfibieni; 

Măsuri 
suplimentare 
specifice 
fiecarei 
specii de 
respectat 
conform PMI 
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Denumire 

sit Natura 

2000 

Masuri de conservare 

Specii de interes 

comunitar 

Masuri generale de conservare Obs 

salamandra, Trituras 
vulgaris, Hyla 
arborea, Bufo bufo, 
Rana ridibunda Rana 
esculenta, Rana 
dalmatina, Rana 
temporaria  

Ø Se interzice degradarea sub orice formă a 
habitatelor acvatice în care se identifică 
prezența acestor specii; 
Ø Pășunatul este restricționat în 
proximitatea habitatelor acvatice, în 
perioada de depunere a pontelor, respectiv 
martie-iulie; 
Ø Se va reglementa accesul motorizat în 
zonele de habitat, fiind permis doar pe 
drumurile publice; 
Ø Se interzice introducerea de specii 
invazive sau alohtone în habitatele acvatice 
de reproducere; 
Ø Reglementarea prin avize a activităților 
/planurilor/proiectelor în vederea prevenirii 
sau, după caz, reducerii poluării habitatelor 
favorabile speciilor. 

Păsări:  
Egreta albus, Aquila 
chrysaetos, Aquila 
pomarina,Aquila 
clanga,Buteo 
buteo,Falco 
peregrinus, Falco 
tinnunculus, Strix 
uralensis, Bubo bubo, 
Apus apus, 
Caprimulgus 
europaeus, 
Dendrocopos major; 
Dendrocopos medius, 
Dryocopus martius, 
Picus canus, Motacilla 
alba, Motacilla 
cinerea, Lanius 
collurio, Corvus corax, 
Garrulus glandarius, 
Cinclus cinclus, 
Troglodytes 
troglodytes, Regulus 
regulus, Luscinia 
luscinia, Parus ater; 
Parus caeruleus, 
Parus major, Parus 
montanus, Parus 
palustris, Certhia 
familiaris, Sitta 

Ø Menţinerea și monitorizarea stării de 
conservare favorabilă a speciilor de păsări de 
interes conservativ prin monitorizarea 
efectivelor populaţionale, a măsurilor de 
management propuse şi a presiunilor ce pot 
afecta speciile;  
Ø Menţinerea calităţii habitatelor forestiere 
printr-un management durabil;  
Ø Stabilirea suprafeţelor de zone tampon în 
jurul cuiburilor şi reglementarea activităţilor 
forestiere în zona tampon în perioada de 
cuibărit și îmbunătățirea calității habitatului 
de hrănire;  
Ø Promovarea menținerii de arbori bâtrîni; 
Ø Menținerea unei structuri echilibrate pe 
clase de vârstă pentru pădurile de foioase și 
amestec; 
Ø Controlul și limitarea utilizării focului 
deschis şi incendierii pășunilor și pajiştilor; 
Ø Interzicerea deversărilor de substanţe 
chimice sau a dejecţiilor de la fosele septice 
în zonele umede din sit și depozitării de 
deșeuri pe teritoriul ariei;  
Ø Interzicerea vânării speciilor de interes 
conservativ din sit; 
Ø Stoparea drenajelor artificiale în zonele 
de pășune în vederea refacerii regimului 
hidric inițial; 

Măsurile 
specifice 
pentru 
fiecare 
specie de 
păsări de 
interes 
comunitar si 
avifaunistic 
identificată 
în 
cadrul celor 
două situri 
de protecție 
specială 
avifaunistică, 
sunt 
menționate 
în PMI 
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Denumire 

sit Natura 

2000 

Masuri de conservare 

Specii de interes 

comunitar 

Masuri generale de conservare Obs 

europaea, Pyrrhula 
pyrrhula, Fringilla 
coelebs, Carduelis 
chloris, Carduelis 
spinus. 

Ø Izolarea liniilor de medie tensiune prin 
colaborarea cu companiile de transport a 
energiei electrice; 
Ø Menţinerea elementelor de peisaj - arbori 
solitari, tufişuri, margini înierbate - pe pajişti 
şi terenuri arabile pentru conservarea unor 
specii; 
Ø Prevenirea dezvoltării urbanizării în 
zonele de lizieră, de păşune adiacentă 
acestora și pe văi; 
Ø Menţinerea calităţii fâneţelor ca habitat 
pentru speciile de interes conservativ, 
precum și reglementarea pășunatului, cu 
implementarea legislaţiei referitoare la 
numărul de câini însoţitori permis la o turmă. 

Mamifere: 
*Ursus arctos, Lynx 
lynx, *Canis lupus, 
Lutra lutra, 
Barbastelle 
barbastella, Myotis 
myotis, Myotis blythi, 
Miniopterus 
schreibersii, 
Rhinolophus 
ferrumequinum, 
Rhinolophus 
hipposideros, 
Muscardinus 
avellanarius, Myoxus 
glis, Dryomys 
nitedula, Martes 
martes, Felix silvestris, 
Cervus elaphus, 
Capreolus capreolus, 
Rupicapra rupicapra,.  

Ø Se vor adopta măsurile impuse pentru 
protecția populațiilor de lilieci și carnivore 
mari, cu preponderență a habitatelor, fiind 
interzise colectarea de indivizi din speciile 
identificate; 
Ø Menţinerea habitatelor de hrănire 
corespunzătoare, evitarea fragmentării şi 
izolării acestora, menţinerea actualelor 
suprafeţe de pădure cu arbori bătrâni; 
Ø Evitarea degradării pășunilor prin pășunat 
insuficient sau extensiv, asigurarea măsurilor 
de protecție a stânelor fiind interzis în zonele 
forestiere; 
Ø Gestionarea fondurilor cinegetice pentru 
evitarea conflictelor și promovarea unor 
măsuri de prevenire a pagubelor; 
Ø Reglementarea unor categorii de proiecte 
specifice de regularizare sau amenajare 
hidrotehnică care pun în vederea pericol 
populațiile de vidră, conform legii în vigoare; 
Ø Igienizarea și curățarea punctelor de 
interes, interzicerea capturării speciilor de 
mamifere de interes pentru sit, interzicerea 
depozitării de orice fel a deșeurilor în sit;  
Ø Menținerea permeabilității habitatelor și 
evitarea fragmentării acestora, pentru 
speciile de carnivore mari, cu mentinerea 
zonelor de protecție din zona bârloagelor. 

Măsuri 
suplimentare 
specifice 
fiecarei 
specii de 
respectat 
conform PMI 

 
Tipurile de activități permise în zona Parcului Național Defileul Jiului depind de zonarea pe 
cele 3 categorii și sunt respectate conform Planului de management: zona de protecție 
integrală, de conservare durabilă și cea de dezvoltare durabilă: 
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- Activități științifice și educative de conservare; 
- Activitaţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţii investiţii; 
- Activităţi de utilizare raţională a pajiştilor pentru cosit şi/sau păşunat numai cu animale 

domestice, astfel încât să nu fie afectate habitatele naturale şi speciile de floră şi faună 
prezente; 

- Activități de intervenţii, reconstrucții ecologice, de înlăturare a efectelor unor calamităţi, 
de reducere ecologică a dăunătorilor, protecție a pădurilor  pentru menţinerea habitatelor 
în vederea protejării anumitor specii, grupuri de specii sau comunităţi biotice care 
constituie obiectul protecţiei cu avizul Administrației și Consiliului Științific; 

- Activităţi tradiţionale de utilizare a unor resurse regenerabile, în limita capacităţii 
productive şi de suport a ecosistemelor, prin tehnologii cu impact redus, precum 
recoltarea de fructe de pădure, de ciuperci şi de plante medicinale, cu respectarea 
normativelor în vigoare; 

- Activităţi tradiţionale de cultivare a terenurilor agricole şi de creştere a animalelor, de 
utilizare a resurselor regenerabile prin tehnologii cu impact redus; 

- Activități de management al resurselor forestiere în acord cu avizul administrației; 
- Activităţi de ecoturism, culturale și sociale cu scop educativ care nu necesita realizarea de 

costrucții-investitii; 
- Activităţi de construcţii - investiţii, cu avizul administrației ariei naturale protejate pentru 

fiecare obiectiv; 
- Sunt interzise activitățile de vânătoare, de exploatare a resurselor minerale 

neregenerabile. 
 
ROSCI0126 Munții Țarcu 
Situl Natura 2000 ROSCI0126 Munții Țarcu are o suprafață de 58.888 ha, situat în regiunea 
biogeografică alpină, ecoregiunea Carpaților Meridionali și se desfășoară pe teritoriul 
județului Caraș-Severin. 
Areal prioritar pentru conservarea biodiversității carpatine cu o înaltă valoare a acesteia. 
Astfel, deși domeniul acoperă 0,25 % din suprafața țării concentrează 6 tipuri de ecosisteme 
naturale, respectiv de pădure, de pajiăte, saxicol, acvatic, riparian și cavernicol. Zona de 
rezervații forestiere naturale potențiale, care ocupă doar 9.750 ha, respectiv 0,15 % din 
suprafața pădurii, totuși, focalizează o considerabilă diversitate ecologică și biologică. Aceasta, 
în curs de cercetare, e reprezentată prin: 4(respectiv 14 %) din cele 28 habitate naturale 
forestiere protejate de legislația română și comunitară, dispuse în 5, respectiv 45 % din cele 
11 etaje fitoclimatice ale României; 26 (12 %) din cele 212 tipuri de stațiune forestieră 
identificate în țară, 6 (12 %) din cele 50 formații forestiere, cu 30 (10 %) din cele 306 tipuri de 
pădure, la care se adaugă alte 7 tipuri (522 ha) nemenționate în literatură. Teritoriul, tangent 
rutei panono-bulgare de migrație a păsărilor, urmată de zeci de specii este un focar de 
convergență pentru categorii reprezentative de specii endemice. O cincime, respectiv aproape 
2.000 ha din suprafața pădurilor virgine relictare sunt constituite din arborete plurietajate cu 
„vârste medii” între 165 și 185 ani, astăzi extrem de rare în țară și în Europa, care polarizează 
cea mai mare biodiversitate terestră. Teritoriul, cu o personalitate geografică distinctă 
datorată structurii geologice complicate, cu o suită de unități peisagistice alpine, subalpine și 
nemorale nealterate de excepție, cu o ampă rețea hidrografică, constant alimentată de-a 
lungul anului și cu arii întinse de păduri naturale, adăpostește populații durabile de specii 
animale și vegetale a căror conservare necesită, conform legii, desemnarea ariilor speciale de 
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conservare, a ariilor de protecție specială avifaunistică și o protecție strictă și oficializarea unui 
parc național. 
Habitatele naturale și speciile de interes comunitar menționate la punctul 3.1 în formularul 
standard Natura 2000 sunt prezentate în anexa 1 în acest studiu. 
Măsurile de protecție și conservare sunt specifice oricărui sit ROSCI Natura 2000 pentru 
habitatele și speciilor protejate de interes comunitar, dar nu există Plan de management 
pentru aceasta arie protejată.  
 
ROSCI0132 Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu 

Situl Natura 2000 ROSCI0132 Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu se desfășoară pe teritoriul 
județelor Sibiu și Vâlcea, iar porțiunea de interes pentru regiunea SV Oltenia este tronsonul 
de Olt la intrarea în județul Vâlcea, o porțiune foarte mică. 
Situl se desfășoară pe o suprafață cuprinzând 2054 ha, sit extins mai mult pe lungime decât 
prin suprafața acoperită efectiv, aceasta fiind descrisă de cursurile râurilor care dau numele 
acestuia, aici se regasesc un număr de 7 tipuri diferite de habitate (Râuri, lacuri; Mlaștini, 
turbării; Culturi (teren arabil); Pășuni; Alte terenuri arabile; Păduri de foioase; Habitate de 
păduri (păduri în tranziție)) dar și o bogată ihtiofaună protejată la nivel național și european.  
Deți aria reflectă efectele impactului antropic îndelungat, manifestat în deceniile 7 - 9 ale sec. 
XX, există încă unele zone umede care și-au păstrat aspectul și comunitățile remanente, 
fragmente ale structurilor originare. Numeroase populații au fost izolate în aceste arii, relativ 
izolate, formând într-un sens restrictiv metapopulații și metacomunități. Deși de dimensiuni 
mici, sunt surse potențiale de regenerare și martori ai diversității specifice de odinioară, 
reprezentative pentru flora, fauna și peisajul ardelenesc. 
Obiectivele și măsurile de conservare generale se regăsesc în planul de management aprobat 
prin Planul de management al ariilor naturale protejate ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului, 
ROSCI0227 Sighișoara - Târnava Mare, ROSCI0144 Pădurea de gorun și stejar de pe Dealul 
Purcărețului, ROSCI0143 Pădurea de gorun și stejar de la Dosul Fânațului, ROSCI0132 Oltul 

Mijlociu - Cibin – Hârtibaciu (doar suprafața care se suprapune cu ROSPA0099 Podişul 
Hârtibaciului) – totuși suprafață care nu include județul Vâlcea, ROSCI0303 Hârtibaciu Sud - 
Est, ROSCI0304 Hârtibaciu Sud - Vest, Rezervația Naturală Stejarii seculari de la Breite 
municipiul Sighioșara“, Rezervația „Canionul Mihăileni“, „Rezervația de stejar pufos“ - sat Criș. 
Habitatele pentru care a fost declarat sit de interes comunitar și speciile de interes conservativ 
sunt prezentate în anexa 1 la acest studiu, iar măsurile de conservare generale pentru 
ROSCI0132, în zona de interes pentru porțiunea râului Olt Mijlociu din județul Vâlcea, sunt 
axate în special pe Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba: 
- Menținerea/refacerea stării favorabile de conservare pentru habitatele acvatice, 

forestiere și/sau de mal, pășuni și speciile de interes pentru conservare, prin aplicarea și 
îmbunătățirea măsurilor de management, în colaborare cu proprietarii și administratorii 
de terenuri și resurse naturale; 

- Prevenirea incendierilor de stuf şi papură în sit; 
- Interzicerea populării lacurilor cu specii alohtone de peşti; 
- Menținerea calității apei prin monitorizarea deversărilor de efluenți uzați, dejecții; 
- Gestiunea durabilă a deșeurilor la nivelul autorităților locale; 
- Monitorizarea activităților de pescuit sportiv şi a celor de pescuit comercial 

nereglementat/de subzistenţă; 
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- Limitarea activităţilor ilegale şi dăunătoare valorilor naturale specifice sitului (braconaj 
piscicol, exploatări neautorizate de material lemnos, poluare, managementul neadecvat 
al deşeurilor, incendieri, construcţii ilegale; 

- Menținerea peisajului caracteristic prin conservarea habitatelor pe care le include;  
- Implicarea comunităților locale în administrarea Ariilor Protejate, prin acordarea de sprijin 

în vederea unui management durabil a resurselor naturale și identificarea de soluții pentru 
dezvoltare durabilă bazată pe valorile zonei; 

- Menținerea și valorificarea valorilor din aria protejată cu menținerea integrității și a 
valorilor prin reglementarea activităților relevante și asigurarea resurselor necesare 
pentru managementul natural al zonei. 

 
ROSCI0202 Silvostepa Olteniei 
Situl ROSCI0202 Silvostepa Olteniei se găsește în Câmpia Română, în cadrul județului Dolj și 
include 6 areale separate. Suprafața însumată a acestora este de 9.297 ha, care, din punct de 
vedere biogeografic, sunt integrate în regiunea continentală. Preponderente sunt pădurile 
alcătuite predominant din cer și gârniță, în proporție de peste 85% fiind ecosisteme forestiere  
naturale. Cele cinci tipuri de habitate identificate aici oferă condiții optime de dezvoltare 
multor specii de interes comunitar. Ex: de plante - bujorul românesc Paeonia peregrina, 
brândușa galbenă Crocus Moesiacus L, Săpunarița Saponaria Pellidifolia L, Gemănarița Orchis 
Purpurea, Sânziene galbene Galium Verum, Trifoiaș stufos Trifolium Difusum, Gârnița Quercus 
Frainetto L, Ghimpe Ruscus Acuaeatus L, Papucul doamnei Cypripedium Calceolus sau 
nevertebrate: rădașca Lucanus cervus, carabul Carabus hungaricus, croitorul mare al stejarului 
Cerambyx cerdo. 
Valea Desnățuiului, care străbate situl, are o luncă bine dezvoltată, cu zone umede în care sunt 
asigurate condiții de habitat pentru buhaiul de baltă cu burtă roșie Bombina bombina, broasca 
țestoasa de apă Emys orbicularis și tritonul cu creastă Triturus cristatus, specii de interes 
comunitar care au aici o stare bună de conservare. 
Habitatele forestiere de interes comunitar totalizează 7.573,8 ha (81,5 %), după cum urmează: 
- 91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae; 
- 91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun; 
- 91I0* Vegetație de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp. 
Măsurile pentru conservarea habitatelor și a speciilor protejate de interes comunitar sunt: 
- Conservarea și protejarea biotopilor caracteristici și menținerea stării favorabile de 

conservare a habitatelor; 
- Reglementarea vânătorii în funcție de regimul silvic al fiecărui habitat din sit; 
- Interzicerea colectării speciilor protejate de către colecționarii amatori;  
- Limitarea tăierilor la cele de conservare care să promoveze regenerarea speciilor 

arboricole; 
- Interzicerea pășunatului în interiorul acestora; 
- Interzicerea campării și efectuării de foc în interiorul pădurii; 
- Interzicerea colectării de specii rare întâlnite în interiorul acestor păduri cum sunt 

Acanthus balcanicus, Paeonia peregrine; 
- Realizarea de acțiuni ecologice care să dezvolte la oameni o conduită bazată pe respectul 

față de natură și protecția mediului; 
- Gestionarea durabilă a resurselor naturale pădurea,  fondul cinegetic ș.a.; 



 

229 
 

- Participarea locuitorilor din sit în realizarea de voluntariat în folosul naturii; 
- Reducerea tratamentelor cu substanțe chimice toxice în ecosistemele forestiere; 
- Depozitarea deșeurilor în interiorul sitului este interzisă; 
- Asigurarea capacităților de regenerare a habitatelor printr-o exploatare durabilă a 

resurselor, ecoturism, activități locale tradiționale, cu respectarea normelor în vigoare. 
 
ROSCI0225 Seaca-Optășani 
Aria protejata Pădurea Seaca Optășani este amplasată în partea de nord a judeţului Olt, ȋn 
vecinătatea unei alte arii protejate din județ și anume Pădurea Topana. Aceasta ocupă o 
suprafață de 218,9 ha și deține cel mai curat și mai valoros arboret de gârniță (Quercus 
frainetto) din România și unul dintre cele mai curate din Europa. 
În Formularul Standard Natura 2000, actualizat în 2011, pe lângă cele 2 specii de insecte care 
definește impotanța de interes comunitar: Cerambyx cerdo și Lucanus cervus, a mai fost 
introdusă o specie de insecte, Morimus funereus. De interes pentru habitatele din zona sunt 
și următoarele specii de: 
- păsări: Bubo bubo, Dryocopus, Picoides sp., Dendrocopos sp., Lullula sp., Alauda sp., 

Calandrella sp, Turdus sp., Emberiza; 
- amfibieni și reptile: Rana dalmatina, Pelobates fuscus, Bufo viridis, Bufo bufo, Hyla 

arborea, Lacerta viridis, Lacerta agilis, Natrix natrix; 
- mamifere: Lepus europaeus, Felis silvestris, Martes martes, Meles meles, Cervus elaphus 

Dama dama, Cittelus Cittelus. 
Habitatul specific ROSCI0206 Pădurea Seaca Optășani este: 
-  91M0 Păduri balcanopanonice de cer și gorun. 
Măsurile specifice pentru această arie protejată sunt: 
- Crearea unei zone de protecție integrală pe suprafața rezervațiilor naturale Pădurea 

Seaca-Optășani și rezervația de arborete de gârniță; 
- Limitarea sau reducerea intensității a orice acțiuni sau activități susceptibile de a cauza 

distrugerea sau degradarea habitatelor; 
- Interzicerea/ reglementarea strictă a unor activități ce pot degrada ireversibil peisajul şi 

patrimoniul natural diminuând considerabil şi potenţialul turistic al zonei - evitarea 
artificializării; 

- Peisajului şi a cadrului natural existent; 
- Constituirea unei Zone cu Regim de Protecţie Specială identificată în cadrul Planului de 

Management cu caractere valoroase ale vegetaţiei forestiere din regiune, densităţi de 
arbori multiseculari şi asociaţiile vegetale pe o suprafață de 178 ha unde se vor permite 
doar activități de pază și protecție, monitorizare și cercetare sau de promovare privind 
valorile zonei cu regim strict de vizitare; 

- Reglementarea strictă prin custodele sitului a următoarelor activități: schimbarea 
categoriei de folosință a terenului din pășune sau neproductiv în arabil, fond forestier sau 
alte categorii - sau a fondului forestier în alte categorii; practicile de cultivare a terenurilor; 
efectuarea de construcții şi amenajări; traversarea siturilor de conducte, stâlpi de telegraf 
sau înaltă tensiune, rețele electrice sau de orice alt tip, amplasarea de relee de orice tip; 
efectuarea captărilor de apă; construcția de drumuri; împăduriri de renaturare; 
provocarea de incendii, effectuarea de tratamente cu substanțe chimice, depozitarea 
deșeurilor fiind intezisă, colectarea sau distrugerea speciilor protejate, precum și 
distrugerea sau degradarea habitatelor sau peisajului. 
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ROSCI0239 Târnovu Mare-Latorița 
Sitului Natura 2000 ROSCI0239 Târnovu Mare - Latorița este localizat în județul Vâlcea în 
partea nordică a Munților Căpățânii și scopul acestuia este de a realiza în cadrul ariei naturale 
protejate conservarea resurselor genetice forestiere, îndeosebi a pădurilor seculare de zadă - 
Larix decidua, a florei, faunei și peisajelor dezvoltate pe roci calcaroase. 
Cele 5 tipuri de ecosisteme identificate în situl Natura 2000 ROSCI0239 Târnovu Mare - 
Latoriţa au ponderi variabile în cadrul ariei naturale protejate: forestiere, stâncării, praticole 
(pajiști, pășuni, pajiști cu tufișuri), tufărișuri, vegetație higrofilă. 
Cele 10 habitate pentru care a fost declarată aria naturală protejată sunt: 
- 8120 Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin; 
- 8210 Versanți stâncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase; 
- 9420 Păduri de Larix decidua și/sau Pinus cembra din regiunea montană; 
- 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană - Vaccinio-Piceetea; 
- 6170 Pajişti calcifile alpine şi subalpine; 
- 3220 Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane; 
- 3240 Vegetaţie lemnoasă cu Salix elaeagnos de-a lungul râurilor montane; 
- 6210* Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufărişuri pe substrate calcaroase Festuco-

Brometalia; 
- 6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie până în etajele montan 

şi alpin; 
- 4060 Tufişuri alpine şi boreale. 
Speciile pentru care a fost declarată arie de protecție de interes comunitar sunt: 
- Plante: Sphagnum capillifolium, Ligularia sibirica; 
- Amfibieni: Rana temporaria; 
- Păsări: Aquila chrysaetos, Tetrao urogallus, Falco peregrinus, Buteo buteo; 
- Mamifere: Lynx lynx, Felis silvestris, Rupicapra rupicapra, Ursus arctos.  
Măsurile de conservare a habitatelor și speciilor pentru care a fost declarat situl de importanță 
comunitară Natura 2000 ROSCI0239 Târnovu Mare – Latorița sunt: 
- Monitorizarea și menținerea suprafețelor actuale ocupate de habitatele identificate; 
- Interzicerea suprapășunatului, se va adopta pășunatul tradițional local; 
- Se interzice cu desăvârşire incendierea vegetaţiei în orice perioadă a anului în toate 

habitatele; 
- Interzicerea colectării de piatră din zona grohotișurilor mobile, fără respectarea condițiilor 

impuse de custodele sitului; 
- Accesul turiştilor în afara zonelor unde există marcaj este strict interzis; 
- Activitățile de exploatare întâlnite în pădurile de lariță, doar cu acordul custodelui; 
- Aranjamentele silvice se fac în acord cu obiectivele de conservare cu acordul custodelui; 
- Interzicerea/limitarea construirii de drumuri forestiere în aceste zone; 
- Realizarea unui management natural al pădurilor; 
- Reglementarea desfăşurării activităţilor umane ce ar putea afecta biodiversitatea, inclusiv 

cele privind exploatarea resurselor naturale; 
- Interzicerea păşunatului în păduri şi la liziera acestora; 
- Interzicerea folosirii de ierbicide, pesticide, amendamene, îngrăşăminte chimice sau 

substanţe de protecţie a plantelor; 
- Amplasarea de construcții, stâne şi locuri de târlire se face numai cu avizul custodelui; 



 

231 
 

- Se interzice regularizarea apelor curgătoare, excavarea de balast sau pietriş din albia 
râurilor şi pârâurilo  din aria protejată; 

- Se interzice depozitarea de deșeuri pe teritoriul sitului; 
- Activitate piscicolă desfășurată în sit trebuie să aibă un profund caracter ecologic; 
- Educarea şi conştientizarea continuă a oamenilor, ciobani sau turişti asupra necesităţii 

ocrotirii habitatelor; 
- Este interzisă depozitarea oricăror materiale pe suprafeţele ocupate de acest habitat. 
 
ROSCI0266 Valea Oltețului 
Situl de Importanţă Comunitară ROSCI0266 Valea Olteţului are o suprafaţă de 1537,29 ha a 
fost desemnată pentru conservarea următoarelor 8 specii şi un habitat de interes comunitar:  
-  92A0 – Zavoaie cu Salix alba şi Populus alba; 
- mamifere: Rhinolophus hipposideros; 
- amfibieni si reptile: Bombina bombina, Triturus cristatus; 
- pești: Gobio kessleri, Misgurnus fossilis, Cobitis taenia, Sabanejewia aurata; 
- nevertebrate: Ophiogomphus cecilia. 
Mai sunt de interes și alte specii importante de floră şi faună: Sabanejewia romanica;  
Dianthus trifasciculatus ssp. deserti;  Iris pseudacorus;  Medicago arabica;  Nuphar lutea;  
Nymphaea alba;  Trifolium michelianum;  Typha minima. 
Măsurile de conservare propuse pentru hanitaul și speciile de interes din acest sit sunt 
următoarele: 
- Asigurarea calităţii habitatului pentru reproducere, hrănire, cuibărit a diferitelor specii de 

interes identificate în sit; 
- Efectuarea lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor tinere conform planurilor 

prevăzute în amenajamentele silvice aprobate de custode, cu interzicerea de tăieri rase; 
- Monitorizarea/limitarea activităţilor cu potenţial impact negativ asupra stării de 

conservare a habitatului; 
- Interzicerea reîmpăduririlor şi a completărilor utilizând specii străine – alohtone; 
- Interzicerea păşunatului în pădure, în zonele cu regenerare sau unde se urmăreşte 

instalarea regenerării naturale; 
- Interzicerea arderii resturilor vegetale în interiorul sau în vecinătatea habitatului 91A0; 
- Interzicerea schimbării modului de utilizare a terenului; 
- Interzicerea lucrărilor de exploatare a pădurilor de zăvoaie cu excepţia întreţinerii 

cursurilor de apă şi realizării lucrărilor hidrotehnice aprobate și de custode; 
- Reglementarea condiţiilor de pescuit; 
- Asigurarea calităţii habitatelor și a apei râului Olteț; 
- Lucrări de reconstrucție ecologică doar cu acceptul custodelui; 
- Interzicerea lucrărilor de exploatare a agregatelor minerale din albia minoră a râului Olteț 

în perioada de reproducere a speciilor de pești protejate; 
- Monitorizarea restrângerii suprafeţelor acumulărilor temporare şi permanente de apă din 

sit și reconstrucția ecologică a habitatului pentru herpetofaună; 
- Menţinerea a cel puţin 3-6 arbori bătrâni, groşi şi scorburoşi la hectar și regenerarea 

arborilor veterani; 
- Interzicerea vătămării, deţinerii, comercializătii sau capturării speciei de liliac, precum și 

interzicerea insecticidelor în zonele de prezență a acestuia; 
- Interzicerea poluării apei și a schimbării folosinței de utilizare a terenurilor. 
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ROSCI0288 Băilești 
Situl Natura 2000 ROSCI0288 Băilești se află în județul Dolj pe o suprafață de 96 de ha, 
aparținând bioregiunii continentale și cuprinde terenuri plane încadrate ca pășune din punct 
de vedere al categoriei de folosință a terenului. 
Situl a fost declarat pentru protecția speciei Spermophilus citellus(popândău), situl este 
favorabil speciei, fapt care este evidențiat de numărul mare de galerii de la diferite specii de 
rozătoare. 
Habitatele din sit se află într-o stare de degradare ridicată datorită păsunatului excesiv, pe 
circa 15% din teritoriul analizat. La o analiză sumară a impactului pășunatului se poate spune 
că numărul de animale care pășunează în zonă depășește efectivul optim corelat cu 
capacitatea de suport a habitatelor. 
În prezent nu există un plan de management dar va fi necesară elaborarea unuia care sa 
reglementeze pășunatul astfel încât activitățile economice să aibă în vedere și îmbunătățirea 
stării de conservare a speciilor și habitatelor de importanță comunitar, iar tipurile de activități  
permise se vor reglementa în acord cu protecția speciei pentru care a fost declarat situl de 
interes comunitar. 
 
ROSCI0296 Dealurile Drăgășaniului 
Situl Natura 2000 ROSCI0296 - Dealurile Drăgășaniului se află pe teritoriul județelor Vâlcea 
(90%) și Olt (10%) la granița dintre județe, cu o suprafață de 7625,8 ha, aparținând de 
bioregiunea continentală și se compune din două trupuri aproape egale.  
Tipurile de habitat prezente în sit sunt: 
- 91Y0 - Păduri dacice de stejar si carpen; 
- 91M0 - Păduri balcano-panonice de cer si gorun; 
- 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum. 
Importanța sitului rezidă în cele trei tipuri de habitate de interes european identificate, aflate 
într-o stare de conservare foarte bună, respectiv bună. Prezența populațiilor speciilor de 
coleoptere de interes comunitar: Cerambyx cerdo, Lucanus cervus, Morimus funereus, 
determină importanța acestui sit. 
Pădurile sunt administrate de RNP Romsilva, prin Ocolul silvic Drăgașani, dar există și 
proprietăți particulare (păduri, pășuni, fânețe, terenuri arabile, vii, livezi etc). Aproximativ 16% 
din păduri sunt comunale și particulare. 
În prezent nu există un plan de management, dar va fi necesar elaborarea acestuia pentru a 
stabili măsurile de conservare și de protecție a habitatelor și a speciilor de interes, deoarece 
situl este parțial expus la poluarea industrială, în zonele situate în apropierea orașelor Slatina, 
Râmnicu Vâlcea și Pitești, speciile cele mai susceptibile de uscare fiind gorunul, stejarul și 
gârnița. Sporadic pot fi provocate incendii din neglijență, de aceea sunt necesare măsuri de 
informare și educare a proprietarilor și a administratorilor de terenuri pentru conservarea 
speciilor și hanitatelor. 
 
ROSCI0299 Dunărea la Gârla Mare - Maglavit 
Situl de importanţă comunitară, ROSCI0299 Dunărea la Gârla Mare – Maglavit este situat în 
partea de sud a judeţelor Dolj şi Mehedinţi, în Câmpia Olteniei, cu o suprafaţă de 9.487,60 ha. 
Acesta este caracterizat de prezenţa mai multor habitate umede și uscate, însă habitatului 
prezent în sit şi propus pentru conservare este: 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba. 
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Importanţa sitului este ridicată pentru conservarea unor specii de interes comunitar, din 
rândul mamiferelor, amfibienilor, peştilor ş.a. : Spermophilus citellus (Popândăul), Lutra lutra 
(Vidra), Emys orbicularis (Broasca ţestoasă de apă) sau Triturus dobrogicus (Tritonul 
dobrogean). Alături de aceste specii, situl prezintă interes şi pentru conservarea Izvoraşului cu 
burta roşie (Bombina bombina), a Porcuşorului de şes (Gobio albipinnatus), a Porcuşorului de 
nisip (Gobio kessleri) ori a Boarţei (Rhodeus sericeus amarus). 
Situl se află în relaţii cu o arie protejată desemnată la nivel naţional (Rezervaţia naturală 2.388. 
- Pajistea Cetate din Lunca Dunarii) dar şi cu situri Natura 2000: ROSPA0074 Maglavit şi 
ROSPA0046 Gruia - Gârla Mare. 
Măsurile de conservare propuse pentru managementul biodiveristății speciilor și a integrității 
habitatului prezentate în planul de management sunt: 
- evitarea fragmentării habitatului și pastrarea habitatelor naturale pentru specii;  
- interzicerea modificării categoriei de folosinţă a terenului;  
- interzicerea realizării construcţiilor de orice fel ori a lucrărilor de amenajare;  
- folosirea exclusivă la plantare a speciilor caracteristice tipului de habitat;  
- efectuarea lucrărilor de îngrijire conform planurilor din amenajamentele silvice;  
- menţinerea vegetaţiei naturale pe mal şi plantarea de pâlcuri adiţionale;  
- interzicerea păşunatului în pădure;  
- interzicerea campării, a focului şi arderii resturilor vegetale în proximitatea habitatului;  
- combaterea exploatării necontrolate a fondului silvic, a defrişărilor şi a extinderii 

terenurilor agricole; 
- interzicerea vânătorii şi câinilor de vânătoare în perioada de reproducere a mamiferelor;  
- interzicerea turismului zgomotos;  
- asigurarea stocurilor de peşti și a braconajului piscicol, cu menținerea stufului și a zonelor 

de cuibărit și hrana pentru speciile protejate; 
- interzicerea aruncării de deşeuri, moloz, resturi vegetale, în corpurile de apă și în zonele 

de ţărm; 
- interzicerea modificării categoriei de folosinţă a terenurilor; 
- reconstrucţia ecologică a ecosistemelor acvatice din zonă (bălţi, lacuri etc.);  
- interzicerea colectării speciilor protejate, cu excepţia celei în scop ştiinţific; 
- managementul optim al construcţiilor hidrotehnice; 
- combaterea poluării apei; 
- menținerea vegetației lemnoase din apropierea malurilor; 
- monitorizarea principalilor factori abiotici din cadrul ariei cu inventarierea populațiilor de 

specii protejate. 
 
ROSCI0354 Platforma Cotmeana 
Situl Natura 2000, ROSCI0354 Platforma Cotmeana situat în județele Argeș, Vâlcea și Olt, fiind 
o regiune piemontană înaltă, deluroasă, cu procese frecvente de degradare a versanţilor, 
ocupând treimea nordică a Piemontului Cotmenei, parte componentă a Podişului Getic. 
Acest sit a fost desemnat pentru conservarea a 9 habitate și 4 specii de impotanță comunitară, 
și anume: 
Habitate: 
- 91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun; 
- 9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 
- 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen; 
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- 91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior – Alno-Padion, Alnion incanae 
Salicion albae; 

- 40C0* Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice; 
- 3260 Cursuri de apă din zonele de câmpie, pâna la cele montane, cu vegetaţie din 

Ranunculion fluitantis și Callitricho-Batrachion; 
- 3270 Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie de Chenopodion rubri și Bidention; 
- 6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, pâna la cel 

montan și alpin; 
- 6510 Pajiști de altitudine joasă- Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis.  
Specii: Bombina variegata, Cerambyx cerdo, Lucanus cervus, Morimus funereus. 
Măsurile de conservare propuse în planul de management sunt: 
- Conservarea şi managementul biodiversităţii (al speciilor și habitatelor), cu monitorizarea 

instalării unor specii indicatori ai degradării habitatului; 
- Monitorizarea/limitarea și reglementarea activităţilor cu potenţial impact negativ asupra 

stării de conservare a habitatelor; 
- Menținerea modului de utilizare a terenurilor; 
- Controlul accesului vehiculelor pe drumurile forestiere din sit; 
- Controlul și eliminarea zonelor de depozitare a deșeurilor pe teritoriul sitului; 
- Interzicerea colectării speciilor protejate; 
- Respectarea reglementărilor și amenajamentelor silvice în acord cu starea favorabilă de 

conservare a habitatelor; 
- Interzicerea pesticidelor în păduri sau în zonele umede; 
- Interzicerea pășunatului în păduri sau tăierile rase; 
- Interzicerea arderii resturilor vegetale în vecinătatea habitatelor; 
- Eliminarea speciilor străine (alohtone), necaracteristice tipului natural fundamental de 

pădure; 
- Administrarea şi managementul efectiv al Sitului Natura 2000 şi asigurarea durabilității 

managementului biodiversității și a speciilor protejate; 
- Comunicare, educație ecologică și conștientizarea publicului privind speciile protejate și 

menținerea habitatelor în stare favorabilă acestora; 
- Utilizarea durabilă a resurselor naturale, terenurilor agricole, a pajiștilor și promovarea 

activităților tradiționale locale pentru conservarea speciilor protejate; 
- Promovarea unei dezvoltări urbane durabile a localităţilor aflate pe teritoriul sau în 

vecinătatea sitului și a turismul durabil (prin intermediul valorilor naturale și culturale). 
 
ROSCI0359 Prigoria-Bengești 
Situl Natura 2000, ROSCI0359 Prigoria-Bengești este localizat în Subcarpații Getici, în cadrul 
Depresiunii Ciolanei, pe teritoriul unităților administrativ teritoriale Bengești, Albeni, Prigoria 
și Bumbești-Pițic, în județul Gorj, având o suprafață de 2490 ha.  
Scopul ariei naturale protejate ROSCI0359 Prigoria-Bengești este de a proteja și conserva 
habitatele și speciile importante la nivel național și comunitar: 
- 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 
- 9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 
- 9170 Pãduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 
- 91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun; 
- 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen; 
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- 91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae);  

- și speciile importante la nivel național și comunitar: Bombina variegata, Osmoderma 
eremita, Lucanus cervus, Morimus funereus. 

Măsurile de conservare propuse în planul de management sunt: 
- Conservarea şi managementul biodiversităţii (al speciilor și habitatelor), cu monitorizarea 

instalării unor specii indicatori ai degradării habitatului; 
- Menţinerea habitatelor existente şi crearea de noi habitate acvatice pentru asigurarea 

unor populaţii viabile în limitele sitului ; 
- Renunțarea la căile de acces care nu sunt vitale; 
- Interzicerea drenării microdepresiunilor ce constituie habitate naturale ale speciei de 

amfibieni; 
- Interzicerea extracției de pietriș/nisip din albia pârâurilor și menținerea calității apei; 
- Aplicarea unui management forestier adecvat, nu se vor face amenajări silvice pe 

suprafețe mai mari decât 10%, prevenirea folosirii substanțelor biocide și se vor menține 
arborii bătrâni și cu scorburi la aproximativ 1 m de sol; 

- Declanșarea regenerării naturale cu specii caracteristice habitatelor, menținerea lemnului 
mort și a crengilor uscate şi promovarea nucleelor de regenerare deja existente în special 
cu exemplare provenit din semințe; 

- Menţinerea unei acoperiri ridicate a arboretului pentru a nu permite invazia unor specii 
alohtone (de ex. salcâmul); 

- Intrezicerea plantaţiilor cu specii ce pot produce acidificarea pronunţată a solului în zonă 
- Interzicerea tăierilor rase, păşunatului, completărilor cu molid a ochiurilor neregenerate 

sau a plantaților cu alte specii din afara arealului natural; 
- Interzicerea folosirii focului deschis și a depozitării de deșeuri în sit; 
- Interzicerea colectării necontrolate a speciilor de plante cu valoare economică; 
- Este permisă utilizarea de produse fitosanitare (pesticide), doar dacă aceste produse sunt 

biodegradabile, cu risc și remanență scăzute, în conformitate cu planul de management și 
acordul custodelui; 

- Pentru protecția insectelor polenizatoare este interzisă utilizarea produselor fitosanitare 
care conțin substanțe active din grupa neonicotinoidelor – clotianidin, imidacloprid și 
thiamethoxam sau a semințelor de plante tratate cu aceste substanțe; 

- Extragerea speciilor invazive şi alohtone din interiorul sitului; 
- Protejarea stratului ierbos prin interzicerea păşunatului în pădure și control strict în 

vederea stopării păşunatului; 
- Stabilirea unor trasee de tranzit pentru deplasarea animalelor domestice între zonele de 

pășunat în cazul în care nu poate fi ocolită aria naturală protejată; 
- Limitarea şi monitorizarea accesului în perimetrul ariei protejate a turiştilor, a 

culegătorilor de ciuperci și plante; 
- Controlul fluxului turistic (campări, crearea de noi poteci, crearea de noi vetre de foc); 
- Conservarea peisajelor caracteristice şi a elementelor geologice, geomorfologice şi 

hidrogeomorfologice specifice ariei naturale protejate; 
- Încurajarea comunităţilor locale în vederea dezvoltării unor activităţi economice care, prin 

utilizarea durabilă a resurselor, să le aducă beneficii si să contribuie la reducerea presiunii 
asupra elementelor protejate, promovând împreună cu comunităţile locale valorile 
culturale si tradiţionale. 
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ROSCI0362 Râul Gilort 
Aria naturală protejată Râul Gilort este localizată în Subcarpații Getici, în cadrul Depresiunii 
Ciolanei, în cadrul unităților administrativ teritoriale Bengești, Albeni, Novaci, Bumbești-Pițic 
și Târgu Cărbunești în județul Gorj, având o suprafață de 873 ha. 
Scopul ariei naturale protejate Râul Gilort este de a proteja și conserva habitatului declarat 
92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba și speciile importante la nivel național și comunitar 
(Lutra lutra, Bombina variegata, Eudontomyzon mariae, Gobio albipinnatus, Barbus 
meridionalis, Sabanejewia aurata. 
Măsurile de conservare propuse în planul de management sunt: 
- Atingerea și menținerea unui statut favorabil de conservare pentru speciile de interes 

comunitar (mamifere: Lutra lutra, amfibieni: Bombina variegata, pești: Eudontomyzon 
mariae, Gobio albipinnatus, Barbus meridionalis, Sabanejewia aurata); 

- Menţinerea habitatelor existente şi crearea de noi habitate acvatice sunt necesare pentru 
asigurarea unor populaţii viabile; 

- Păstrarea unor zone favorabile speciilor, în care intervențiile umane să fie reduse; 
- Combaterea eficientă a braconajului;  
- Evitarea fragmentării habitatelor de zone umede și reabilitarea habitatelor deteriorate; 
- Managementul adecvat al deșeurilor (interzicerea abandonării deșeurilor); 
- Renunțarea la căile de acces din interiorul arie naturale protejate care nu sunt vitale; 
- Este interzisă explorarea/exploatarea de nisip/pietriș/piatră și altele asemenea, în orice 

scop, cum ar fi configurările albiilor, decolmatările, regularizările și altele, din albiile 
minore și majore ale râurilor, cu următoarele excepții: ce au ca scop 
menținerea/îmbunătățirea stării de conservare a speciilor; pentru evitarea producerii 
unor calamități naturale ce pot avea ca rezultat afectarea proprietăților prin inundare, sau 
reducerea suprafeței terenurilor datorită eroziunii malurilor neîmpădurite; cele aprobate 
de ANAR și cu aprobarea custodelui; 

- Degajarea și înlăturarea din cursurile de apă a aluviunilor grosiere aduse de viituri; 
- Interzicerea deversării în apă a substanțelor chimice sau a rumegușului; 
- Menţinerea debitelor apelor (afectate de reducerea debitelor ca urmare a captărilor 

pentru microhidrocentrale); 
- Promovarea educaţiei ecologice, a informării, conştientizării şi a consultării publicului în 

scopul formării unei atitudini favorabile a comunităţilor locale din vecinătate, a factorilor 
de decizie implicaţi în gestionarea teritoriului şi a turiştilor, faţă de valorile ariei protejate;  

- Asigurarea oportunităţilor pentru ca turismul şi recreerea să se desfăşoare în conformitate 
cu imperativele de conservare a patrimoniului natural. 
 

ROSCI0366 Râul Motru 
Situl Natura 2000 ROSCI0366 Râul Motru se află situat pe teritoriul a 2 județe Gorj (31%) și 
Mehedinți (69%) și se prezintă ca o fâşie îngustă, cu o lăţime maximă de aproximativ 700m, ce 
se desfăşoară pe două sectoare distincte ale râului Motru:  

• primul sector, porneşte din aval de Baia de Aramă, din dreptul localităţii Apa Neagra 
şi se întinde pe o lungime de 14,7 km; 

• cel de-al doilea sector, în lungime de aproximativ 32 km, porneşte din aval de 
localitatea Văgiuleşti şi parcurge un traseu sinos, cu curgere lină, până aproape de 
confluenţa cu râul Jiu. 
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În cadrul sitului a fost identificat un habitat protejat 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus 
alba și 6 specii de faună de interes comunitar: mamifere (Lutra lutra), amfibiani (Bombina 
variegata) şi peşti (Gobio kessleri, Barbus meridionalis, Rhodeus sericeus amarus şi 
Sabanejewia aurata), fiind identificată și ţestoasa bănăţeană (Testudo hermanni). Speciile de 
avifaună regăsite pe teritoriu sunt impresionante ca număr, fără a incluse în lista arealor lor 
specifice de viețuire. 
Măsurile de conservare a habitatului și speciilor din arealul ROSCI0366 Râul Motru prezentate 
în planul de management sunt: 
- Menţinerea biodiversităţii şi creşterea indicilor de biodiversitate în scopul dobândirii unui 

echilibru ecologic cât mai înalt al tuturor componentelor biocenotice, având în vedere ca 
4 specii dintre cele enumerate mai sus au stare nefavorabilă privind conservarea; 

- Conservarea patrimoniului faunistic şi a interacţiunilor ce dau specificitate întregului areal 
al sitului, a practicilor tradiţionale, din perspectiva elementelor de durabilitate ce sunt 
promovate de reţeaua pan-europeană;  

- Menţinerea structurii fragmentate a habitatelor; 
- Adaptarea managementului forestier, în direcţia menţinerii exemplarelor bătrâne şi foarte 

bătrâne de cvercinee și de regenerare cu specii caracteristice fiecărui tip de pădure; 
- Interzicerea incendierii vegetaţiei și limitarea utilizării pesticidelor în agricultură;  
- Limitarea poluării luminoase, prin eliminarea surselor de iluminat cu vapori de mercur; 
- Intervenţia activă pentru eliminarea speciilor de plante invazive, alohtone (Reynoutria 

japonica) şi eliminarea practicilor de incendiere a păşunilor; 
- Promovarea abordărilor de valorizare durabilă a patrimoniului natural, pornind de la 

exploatarea resurselor, încurajarea practicilor agricole tradiţionale, a turismului prietenos, 
armonizarea gestiunii forestiere şi până la încurajarea producţiei de energie din surse 
regenerabile;  

- Promovarea eticii de conservare, a educaţiei ecologice şi a toleranţei faţa de speciile de 
faună în mod particular;  

- Amenajarea prudentă a teritoriului şi stabilirea unor strategii precauţionare de dezvoltare;  
- Păşunatul pe teritoriul Sitului Natura 2000 ROSCI0366 Râul Motru se va practica cu 

respectarea posibilităţilor de suport a păşunilor, fără a se depăşi capacitatea de regenerare 
a acestora; 

- Armonizarea gestiunii conservative cu necesităţile de dezvoltare ale comunităţilor locale; 
- Accesul de orice tip pe teritoriul Sitului Natura 2000 ROSCI0366 Râul Motru este 

reglementat de către custode; 
- Recoltarea de masă vegetală verde sau în stare uscată (fân) se va face exclusiv prin metode 

manuale (cosit manual) sau cel mult cu mijloace mecanice individuale (cositori 
individuale); 

- Exploatarea balastrului şi a oricăror materiale din albia minoră şi zonele ripariene este 
complet interzisă; 

- Lucrările de reconstrucţie ecologică, se vor întreprinde numai în baza studiilor de 
specialitate, cu aprobarea custodelui și APM; 

- Este permisă ridicarea de construcţii noi faţă de cele existente la data aprobării prezentului 
regulament, respectiv reabilitarea şi extinderea celor existente, doar cu avizul custodelui 
şi a APM; 
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- Activităţile de educare şi conştientizare a comunităţilor locale în spiritul respectării 
legislaţiei şi normelor de mediu (dar nu numai) reprezintă o direcţie ce trebuieşte asumată 
cu maximă responsabilitate de către custode; 

- Se promovează activitatea de turism durabil, încurajând iniţiativele comunităţilor locale 
de dezvoltare a unor activităţi în această direcţie, iar camparea va respecta regulamentul 
parcului; 

- Este interzisă depozitarea deșeurilor pe suprafața și vecinatatea sitului, deversarea 
oricăror produse, spălarea autovehiculelor în apele Râului Motru, deșeurile vor fi lăsate 
doar în punctele amenajate de către custode; 

- Se interzice camparea, amplasarea de structuri temporarea și permanente, perturbarii 
liniștii și distrugerea habitatelor, desfășurarea de activități cu populație numeroasă pe 
suprafața parcului, cu excepția vizitelor turistice și informative cu grupuri în scop educativ 
(târguri, oboruri, adunări populare). 

 
ROSCI0376 Râul Olt între Mărunței și Turnu Măgurele 
Situl ROSCI0376 Râul Olt între Mărunţei şi Turnu Măgurele, este situat în partea de sud în 
Câmpia Română, pe teritoriul judeţelor Olt – 58 % şi Teleorman – 42%, între Slatina și Dunăre  
în regiunea biogeografică continentală, având o suprafață de 12.217,2 ha. Situl este în legătură 
și se suprapune parțial cu ROSPA0106 Valea Oltului inferior, ROSPA0024 Confluenţa Olt-
Dunăre. 
Situl a fost înființat pentru protecția și conservarea habitatelor speciilor de interes comunitar 
2 mamifere; 2 specii de amfibieni; 2 specii de reptile, respectiv 2 specii de peşti: Lutra lutra, 
Spermophilus citellus, Bombina bombina, Emys orbicularis, Triturus cristatus Triturus 
dobrogicus, Gobio albipinnatus, Rhodeus sericeus amarus. 
Măsurile de conservare a habitatului și speciilor din arealul ROSCI0376 Râul Olt între Mărunței 
și Turnu Măgurele prezentate în planul de management sunt: 
- Asigurarea unor condiţii optime de reproducere în scopul realizării unei stări de conservare 

favorabile pentru speciile criteriu din sit și monitorizarea tendințelor populaționale; 
- Prevenirea incendierilor de stuf şi papură în sit sau ardere miriști, 
- Reducerea presiunii prin păşunat între începutul lunii Aprilie şi jumătatea lunii Mai; 
- Menţinerea vegetaţiei palustre în contracanale în perioada Aprilie-August pentru 

amfibieni; 
- Menţinerea calităţii habitatului de hrănire de la coada lacurilor pentru speciile protejate; 
- Monitorizarea activităţilor de pescuit sportiv şi a celor de pescuit comercial 

nereglementat/de subzistenţă; 
- Monitorizarea schimbării folosinţei terenurilor și evaluarea utilizării tipurilor de pesticide 

folosite în pajiştile, păşunile şi terenurile agricole din sit; 
- Limitarea activităţilor ilegale şi dăunătoare valorilor naturale specifice sitului, braconaj 

piscicol, poluare, managementul neadecvat al deşeurilor, incendieri; 
- Promovarea utilizării durabile a resurselor naturale, ce asigură suportul pentru speciile de 

interes comunitare; 
- Promovarea păstrării și revitalizarea activităților tradiționale în cadrul comunităților 

locale; 
- Realizarea infrastructurii de vizitare, trasee, zone de popas şi picnic etc cu regulamentul 

sitului pentru dezvoltarea unui turism durabil; 
- Gestiunea durabilă a deșeurilor la nivelul autorităților locale; 
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- Implementarea unor activități educaționale cercuri tematice referitoare la habitatatele 
speciilor de mamifere, amfibieni, peşti, reptile, ziua Internațională a Pădurilor, Ziua 
Mediului- pentru a informa populația locală cu privire la importanța speciilor de mamifere, 
reptile, amfinieni, peşti şi păsări din cadrul sitului. 

 
ROSCI0386 Râul Vedea 
Situl Natura 2000 ROSCI0386 Râul Vedea se află pe teritoriul administrativ al judeţelor Olt, 
Teleorman și Argeș, cu o suprafața totală a sitului este de 9.077 hectare, situat în regiunea 
biogeografică continentală. 
Principale tipuri de habitate pentru care a fost desemnat situl, sunt:  
- 6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel 

montan și alpin; 
- 92A0 Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba; 
- 91F0 Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus 

angustifolia, din lungul marilor râuri - Ulmenion minoris; 
- 91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun; 
- 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen. 
Speciile protejate pentru care a fost declarat ROSCI, Râul Vedea sunt: Bombina bombina, 
Tritonul cu creastă, Gobio kessleri, Sabanejewia aurata, Cobitis taenia, Rhodeus sericeus 
amarus, Cerambyx cerdo, Lucanus cervus, Morimus funereus. 
Măsurile de conservare a habitatului și speciilor din arealul ROSCI0386 Râul Vedea prezentate 
în planul de management sunt: 
- Asigurarea conservării speciilor şi habitatelor pentru care a fost declarată aria naturală 

protejată, în sensul menținerii/atingerii stării de conservare favorabilă a acestora; 
- Promovarea utilizării durabile a resurselor naturale, ce asigură suportul pentru speciile şi 

habitatele de interes conservativ; 
- Menţinerea a 5% din cantitatea de lemn uscat și continuității claselor de vârstă a arborilor 

în habitatele forestire din sit, cu interzicerea tăierii la ras; 
- Diminuarea până la eliminare a utilizării insecticidelor în pădure, combaterea selectivă a 

dăunătorilor; 
- Diminuarea impactului barajelor și pragurilor existente, asupra speciilor de pești; 
- Interzicerea depozitării de deșeuri în interiorul ariei naturale protejate; 
- Interzicerea exploatărilor forestiere fără replantare sau refacere naturală; 
- Interzicerea capturării speciilor în scop de colecționare sau eliminare; 
- Interzicerea exploatării de agregate minerale sau a oricărei intervenții în albia minoră a 

râurilor din sit și limitarea exploatării extensive în albia majoră și lunca inundabilă; 
- Interzicerea lucrărilor de amenajare a cursurilor râurilor, de genul taluzare a malurilor, 

devieri ale albiilor râurilor și altele asemenea, precum și a construirii în aceste zone; 
- Interzicerea pescuitului intensiv și monitorizarea acestor activități pentru evitarea 

braconajului sau poluării; 
- Monitorizarea calității și mărimii habitatului speciilor în sit și a calității apelor cu eliminarea 

surselor de poluare a apelor; 
- Se va interzice tăierea arborilor de pe malul râurilor/pârâurilor cu excepția speciilor 

invazive; 
- Menţinerea bălţilor/ habitatelor folosite de specie pentru reproducere; 
- Controlul speciilor alohtone și invazive; 
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- Interzicerea incendierii vegetației erbacee; 
- Interzicerea schimbării modului de utilizare a terenului în anumite habitate stabilite de 

planul de management; 
- Managementul adecvat al pășunatului și interzicerea utilizării mijloacelor auto în zone 

sensibile de habitat stabilite prin planul de management; 
- Monitorizarea activităților și stimularea practicilor tradiționale locale asigurând măsurile 

de conservare a speciilor protejate și habitatelor din sit; 
- Creşterea nivelului de conştientizare/ îmbunătățirea cunoştinţelor şi schimbarea atitudinii 

şi comportamentului, pentru grupurile interesate care au impact asupra conservării 
biodiversităţii; 

- Crearea de oportunităţi pentru desfăşurarea unui turism durabil și activități educaționale, 
prin intermediul valorilor naturale şi culturale, cu scopul limitării impactului asupra 
mediului. 

 
ROSCI0403 Vânju Mare 
Situl Natura 2000 ROSCI0403 - Vânju Mare este situat în este situat pe raza orașului Vânju 
Mare și a comunei Corlățel, din județul Mehedinți. Situl se prezintă sub forma unui număr de 
două trupuri distincte, primul acoperind perimetrul trupului de pădure Vânju Mare, iar cel de-
al doilea acoperind perimetrul trupului de pădure Fulga, respectiv habitate de pajişte a 
versantului cu expoziţie vesică a Dealului Fulga. 
Pentru desemnarea sitului ROSCI0403 Vânju Mare au fost considerate 2 habitate de interes 
comunitar:  
- 91M0 Păduri balcano-panonice de cer şi gorun; 
- 91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen. 
De asemenea, situl este important și pentru speciile de reptile, amfibieni și nevertebrate pe 
care aceste habitate le găzduiește în special pentru nevertebratele pentru care este desemnat 
SCI: Lucanus cervus, Cerambyx cerdo. 
Măsurile de conservare a habitatului și speciilor din arealul ROSCI0403 Vânju Mare prezentate 
în planul de management sunt: 
- Asigurarea conservării speciilor de nevertebrate și a habitatelor ce vin să întărească 

statutul de protecţie al sitului; 
- Accesul vizitatorilor și localnicilor se practică pe baza marcajelor în conformitate cu 

regulamentul sitului; 
- Activităţi de monitorizare şi inventariere a capitalului natural sunt încurajate de către 

custode astfel încât să nu afecteze capitalul natural al sitului; 
- Activitatea de cercetare ştiinţifică şi de monitorizare de către terţi pe teritoriul Sitului 

Natura 2000 ROSCI0403 Vânjul Mare se desfăşoară cu notificarea prealabilă a custodelui; 
- Utilizarea durabilă a resurselor aparţinând florei terestre prin activităţi pastorale sau de 

faună prin creșterea animalelor  în stabulație liberă sau semi-liberă monitorizată; 
- Gestionarea durabilă a habitatelor forestiere în acord cu măsurile de exploatare aprobate 

de custode; 
- Interzicerea incendierii speciilor vegetale de pe teritoriul sitului; 
- Recoltarea elementelor de floră şi faună se va efectua în limita capacităţii de suport; 
- Lucrările de reconstrucţie ecologică, se vor întreprinde numai în baza studiilor de 

specialitate, cu acordul custodelui și APM; 
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- Este permisă ridicarea de construcţii noi faţă de cele existente la data aprobării prezentului 
regulament, respectiv reabilitarea şi extinderea celor existente, doar cu avizul custodelui 
şi a APM; 

- Promovarea turismului durabil este încurajată în limitele capacităţii de suport şi cu 
respectarea principiilor şi obiectivelor de conservare a sitului; 

- Este permisă vizitarea numai pe traseele marcate şi în perioade stabilite, cu respectarea 
perioadelor de risc pentru elementele criteriiu ce au stat la baza desemnării sitului; 

- Camparea pe teritoriul Sitului Natura 2000 ROSCI0403 Vânjul Mare este interzisă, în afara 
zonelor amenajate; 

- Se interzice depozitarea deseurilor și deversarea de lichide sau ape uzate în interiorul 
sitului deoarece prezintă risc pentru speciile și habitatele protejate; 

- Se interzice perturbarea liniştii, deranjarea celorlalţi turişti, desfăşurarea de activităţi sau 
evenimente zgomotoase; colectarea de către turişti a elementelor de floră sau faună; 
distrugerea şi/sau deteriorarea habitatelor, cuiburilor, arborilor, infrastructurii turistice şi 
altele asemenea; desfăşurarea de târguri, oboruri sau adunări populare. 

 
ROSCI0405 Dealurile Strehaia- Bâtlanele 

Situl Dealurile Strehaia - Baltanele este situat în Piemontul Motrului, pe interfluviul dintre văile 
Baltanele (la sud) și Hușnita (la nord) pe teritoriul județului Mehedinți, în bioregiunea 
continentală, cu o suprafață de 803,9 ha.  
Specia  protejată din cadrul sitului este Testudo hermanni și habitatele pentru care a fost 
desemnată SCI sunt: 
- 91M0 Păduri balcano-panonice de cer şi gorun; 
- 91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen. 
În prezent nu există plan de management, dar măsurile de conservare sunt specifice celor 2 
tipuri de habitate și speciei protejate, prezentate la alte situri, iar acestea vor fi respectate 
când va fi finalizat acest plan și regulamentul sitului. 
 

ROSCI0420 Oprănești 

Situl este situat din punct de vedere teritorial-administrativ pe raza comunelor Simian și 
Husnicioara (jud. Mehedinti), iar din punct de vedere al administrației silvice pe raza DS 
Mehedinți, ocupând o suprafață de 1.339,7 ha.  
Situl este important pentru specia  protejată Testudo hermanni și habitatele pentru care a fost 
desemnată SCI sunt: 
- 91M0 Păduri balcano-panonice de cer şi gorun;  
- 91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen. 
În prezent nu există plan de management, dar măsurile de conservare sunt specifice celor 2 
tipuri de habitate și a speciei protejate, prezentate la alte situri, iar acestea vor fi respectate 
când va fi finalizat acest plan și regulamentul sitului. 
 

ROSCI0432 Prunișor 
Situl ROSCI0432 Prunișor Situat este localizat în regiunea biogeografică continentală în centrul 
României, în zona nordică a Județului Sibiu în vecinătatea sudică a localității Șeica Mare, 
ocupând o suprafață de 332,7 ha.  
Situl este important pentru habitatele pentru care a fost desemnată SCI sunt: 
- 6210 Pajiști xerofile semi-naturale uscate cu substrat calcaros (Festuco-Brometea); 
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- 6240* Pajiști stepice subpanonice; 
- 62C0* Stepe ponto-sarmatice. 
În prezent nu există plan de management, dar măsurile de conservare sunt specificate în 
formularul standard: 
- suprapășunatul și controlul pășunatului în habitatul 6210; 
- preluarea unor terenuri din sit ca terenuri arabile (deja există în limitele sitului unele 

parcele care se ară regulat și se cultivă (în septembrie, 2015, acele parcele erau cultivate 
cu porumb); 

- existența unor specii de plante adventive, evident scăpate din cultură, dintre care unele 
au o manifestat o dezvoltare mare (ex. Amorpha fruticosa, Reynoutria x bohemica, 
Rudbeckia laciniata, Solidago canadensis, Helianthus tuberosus) și care amenință habitatul 
6210; 

- interzicerea depozitării gunoaielor menajere, care deși sporadice și pe alocuri, totuși sunt 
în cantități destul de mari. 

Când va fi finalizat planul de management și regulamentul sitului vor fi respectate măsurile de 
conservare cuprinse în acestea. 
 

ROSCI0442 Vlădaia-Oprișor 
Situl ROSCI0442 Vlădaia-Oprișor este situat în județul Mehedinți la limita dintre localitățile 
Vlădaia și Oprișor, cu o suprafață de 101,3 ha. Acesta include una dintre cele mai importante 
colonii de popândău (Spermophilus citellus) din partea de vest a Olteniei, având o importanță 
semnificativă în vederea conservării populației speciei. 
Deoarece acest sit nu are plan de management, se vor respecta măsurile generale de 
conservare pentru această specie prezentate la alte situri pănă când acesta va fi finalizat, astfel 
încât să reducă impactul negativ determinat de activitățile din sit: 
- pășunatul excesiv în interiorul sitului se practică creșterea animalelor domestice: bovine, 

ovine și caprine; 
- pe anumite porțiuni vegetația fiind deosebit de degradată impune urgent corelarea 

numărului de animale domestice cu producția medie de masă vegetală; 
- câini hoinari, numărul mare al acestora la stâne generează o presiune deosebit de mare 

asupra speciilor de rozătoare de pe întreg teritoriul sitului; 
- depozitărea deșeurilor și utilizarea chimicalelor ce pun in pericol această specie; 
- educarea și conștientizarea locuitorilor pentru promovarea de activități tradiționale locale 

în limitele de suport ale sitului. 
 
ROSCI0122 Munții Făgăraș  

Aria naturala ROSCI0122 Munții Făgăraș este desfășurată pe o suprafață de 198.618 ha pe 
teritoriul mai multor județe: Sibiu, Brașov, Vâlcea și Argeș, însă în Regiunea Oltenia SV doar 
județul Vâlcea este inclus. Ariile naturale protejate incluse sau suprapuse parțial în suprafața 
acoperită de ROSCI0122 Munții Făgăraș este și ROSPA0098 Piemontul Făgăraș - care nu se 
suprapune pe zona studiată, precum și alte arii naturale de interes național, din care doar una 
se găsește în județul Vâlcea: Avenul Piciorul Boului -cod 2.784. ROSCI0122 Munții Făgăraș 
include cel mai înalt și mai sălbatic sector al Carpaților românești, specific reliefului glaciar și 
periglaciar, ce dezvoltă condiții ecologice specifice diversității geologice, pedologice și 
climatice, reflectate în biodiversitatea foarte ridicată a acestei zone. 
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ROSCI0122 Munții Făgăraș a fost desemnat în vederea conservării a 27 de habitate de interes 
comunitar, dintre care 5 prioritare, precum și a unui număr de 33 de specii de plante și animale 
de interes comunitar. Mai sunt listate și 326 de specii de floră și faună importante din punct 
de vedere protectiv sau conservativ, dintre care 16 specii de mamifere, 86 de păsări, 10 de 
amfibieni, 7 de reptile, 3 de pești, 3 de nevertebrate și 201 de plante. 
Habitatele de interes comunitar pentru care a fost declarat situl de importanță comunitară 
ROSCI0122 Munții Făgăraș sunt următoarele: 

1. 3220 – Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane;  
2. 3230 – Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane; 
3. 3240 – Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane;  
4. 4060 – Tufărişuri alpine şi boreale;  
5. 4070* – Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium;  
6. 4080 – Tufărişuri cu specii sub-arctice de Salix;  
7. 6150 – Pajişti boreale şi alpine pe substrat silicios;  
8. 6170 – Pajiști calcifile alpine și subalpine;  
9. 6230* – Pajişti montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase; 
10. 6410 – Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase - Molinion 

caeruleae;  
11. 6430 – Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofilede la nivelul câmpiilor, până la 

cel montan și alpin;  
12. 6520 – Fâneţe montane;  
13. 7240* – Formațiuni pioniere alpine din Caricion bicoloris-atrofuscae;  
14. 8110 – Grohotișuri silicioase din etajul montan până în cel alpin - Androsacetalia 

alpinae și Galeopsietalia ladani;  
15. 8120 – Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel 

alpin - Thlaspietea rotundifolii;  
16. 8210 – Versanți stâncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase;  
17. 8220 – Versanți stâncoși cu vegetație chasmofitică pe roci silicioase;  
18. 8310 – Peșteri în care accesul publicului este interzis;  
19. 9110 – Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum;  
20. 9130 – Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum;  
21. 9150 – Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion;  
22. 9170 – Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum;  
23. 9180* – Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene;  
24. 91E0* – Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior - Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae;  
25. 91Q0 – Păduri relictare de Pinus sylvestris pe substrat calcaros;  
26. 91V0 – Păduri dacice de fag - Symphyto- Fagion;  
27. 9410 – Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana - Vaccinio – Piceetea  

În cadrul ROSCI0122 Munții Făgăraș pentru protecția și managementul habitatelor de interes 
comunitar (neforestiere și forestiere) sunt propuse următoarele măsuri generale de 
conservare: 
- Monitorizarea regulată a suprafețelor ocupate de această arie protejată prin protecția 

habitatelor, privind activitățile desfășurate, astfel fiind interzise activităţile de schimbare 
a folosinței terenului sau de degradare a suprafetelor, captarea apelor de suprafaţă, 
suprapăşunatul, târlirea și amplasarea stânelor (prin planuri pastorale) sau a altor 
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obiective de investiții la mai puţin de 100 m de cursurile de apă, exploatarea forestieră 
non-durabilă, interzicerea captarii de exemplare din speciile protejate, orice intervenție se 
va realiza în acord cu avizul administratorului; 

- Interzicerea abandonării pajiștilor, respectarea duratei de pășunat și cosirea doar manuală 
a pajiștilor cu rol de fânețe, 

- Proiectarea activităților și în special cele forestiere se vor realiza cu scopul de a limita 
afectarea habitatelor și a speciilor de interes comunitar; 

- În zonele de vegetație alpină se interzice incendierea sau îndepărtarea vegetației, iar 
colectarea fructelor se va realiza doar cu avizul administratorului; 

- Controlul utilizării de fertilizanți, fiind acceptați doar cei organici; 
- Este interzisă dezvoltarea/implementarea de noi planuri/proiecte care să conducă la 

reducerea suprafețelor existente ale habitatelor; 
- Se vor monitoriza atent habitatele cu turbării ce au sau nu suprafețe forestiere pentru a 

limita impactul presiunii antropice, interzicerea accesului motorizat sau exploatarea 
resurselor naturale pe aceste suprafețe; 

- Sunt interzise lucrările de regularizare/amenajare a malurilor care pot produce daune 
habitatele;  

- Se va asigura aplicarea unui management silvic bazat pe promovarea regenerărilor 
naturale și a unei structuri a arboretelor care să mențină integritatea habitatelor și 
stabilitatea versanților; 

- Pășunatul în padure este interzis, iar mijloacele motorizate sunt interzise pe alte trasee 
din sit cu excepția drumurilor permise accesului public; 

- Respectarea normelor silvice în vigoare; 
- Conservarea suprafetelor forestiere care îndeplinesc criteriile de definire a pădurilor 

virgine și cvasivirgine conform legislației în vigoare; 
- Protecția unor zone sălbatice, prin constituirea lor ca zone pilot cu regim de non-

intervenție, în suprafețe de fond forestier din cadrul ariei naturale protejate;  
- Este interzisă prelevarea/capturarea de specii din flora și fauna sălbatică; 
- Activitățile turistice se vor desfășura strict pe traseele turistice marcate în acest sens. 
În ceea ce privește speciile de interes comunitar pentru care a fost declarat ROSCI0122 Munții 
Făgăraș sunt prezentate măsurile generale de conservare pe diferite tipuri de specii 
prezentate în tabelul de mai jos. 
Tabel 37 – Masuri de conservare privind speciile de interes comunitar ROSCI0122 Munții Făgăraș 

Denumire 

sit Natura 

2000 

Masuri de conservare 

Specii de interes 

comunitar 

Masuri generale de conservare Obs 

ROSCI0122 
Munții 
Făgăraș 

Plante:  
Meesia longiseta, 
Drepanocladus 
vernicosus, Eleocharis 
carniolica, Liparis 
loeselii, Campanula 
serrata, Tozzia 
carpathica,  Poa 
granitica ssp. 
disparilis, Salicetea 
herbaceae  
 

Ø Monitorizarea stării de conservare a 
speciilor de plante de interes comunitar; 
Ø Este interzisă colectarea plantelor în alte 
scopuri decât cele ştiinţifice doar cu acordul 
scris al ariei naturale protejate; 
Ø Reglementarea activităţilor susceptibile 
să ducă la reducerea suprafeţelor ocupate de 
habitatele tipice în care vegetează speciile 
protejate; 
Ø Limitarea înlocuirii pășunilor tradiționale 
cu terenuri arabile;  

Măsuri 
suplimentare 
de respectat 
conform 
PMI, inclusiv 
pentru alte 
specii de 
floră și faună 
interes 
pentru 
protecție  
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Denumire 

sit Natura 

2000 

Masuri de conservare 

Specii de interes 

comunitar 

Masuri generale de conservare Obs 

Ø Păstrarea practicilor tradiționale de 
agricultură și pășunat pentru menținerea 
optimă a habitatelor cu limitarea fertilizării și 
a tratării pentru dăunători în mod excesiv; 
Ø Reglementarea activităţilor turistice se va 
face prin mențienerea traseelor turistice în 
bune condiții pentru a evita abaterea 
turiștilor de la potecă, amenajarea unor 
locuri speciale de campare și prin campanii 
de informare şi conştientizare; 
Ø Reglementarea pășunatului prin 
menținerea efectivului de animale conform 
capacităţii de suport a tipului de habitat și 
interzicerea târlirii. 
Ø Interzicerea oricărei intervenții silvice în 
rezervații, cu excepția lucrărilor periodice de 
igienizare, lucrări care necesită avizul 
custodelui; 
Ø Monitorizarea tuturor populațiilor de 
specii de plante din parcul natural și a zonelor 
cu habitate specifice;  
Ø Adoptarea de măsuri de reconstrucție 
ecologică pentru un management activ doar 
unde se stabilește de către administrația 
parcului; 

Nevertebrate:  
Vertigo angustior, 
Chilostoma 
banaticum, 
Ophiogomphus 
cecilia, Lycaena 
dispar, Euphydryas 
aurinia, Callimorpha 
quadripunctaria, 
Lucanus cervus, 
Osmoderma eremita, 
Rosalia alpina, 
Morimus funereus, 
Stephanopachys 
substriatus, Carabus 
hampei, Pholidoptera 
transsylvanica 
 

Ø Păstrarea copacilor bătrâni sau uscați la 
limita pădurilor în acord cu măsurile 
forestiere de conservare; 
Ø Colectarea de exemplare aparținând 
speciilor de nevertebrate de interes 
comunitar în alt scop decât cel științific este 
interzisă; 
Ø Respectarea măsurilor din planul de 
management privind cositul, pășunatul; 
Ø Asigurarea unui management adecvat 
privind flora și fauna în zonele de protecție 
strictă sau integrată; 
Ø Evitarea folosirii pesticidelor și 
descurajarea utilizării îngrăşămintelor şi 
tratamentelor chimice; 
Ø Interzierea abandonării deșeurilor în 
natură. 

Măsuri 
suplimentare 
specifice 
fiecarei 
specii de 
respectat 
conform PMI 

Pești: Gobio 
uranoscopus, Barbus 
meridionalis, Cottus 

Ø Pe sectoarele cursurilor de apă din 
perimetrul ariei naturale protejate se 
interzice construirea de noi obiective de 

Măsuri 
suplimentare 
specifice 
fiecarei 
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Denumire 

sit Natura 

2000 

Masuri de conservare 

Specii de interes 

comunitar 

Masuri generale de conservare Obs 

gobio, Eudontomyzon 
mariae,  

investiții care conduc la afectarea 
conectivității longitudinale; 
Ø Reconstrucția ecologică a unor tronsoane 
de răuri, plantări cu specii de arbori de mal 
doar cu respectarea avizului 
administratorului; 
Ø Stabilizarea malurilor, apariția zonelor de 
ascunziș, creșterea calității și cantității 
resursei trofice; 
Ø Se interzice depozitarea și/sau 
abandonarea materialului lemnos provenit 
din lucrările de exploatare forestieră în albia 
cursurilor de apă. 
Ø Prevenirea lucrărilor de extracție de 
agregate minerale din albiile minore ale 
pâraielor; 
Ø Prevenirea introducerii de specii noi de 
pești alohtone, mai ales a celor cu caracter 
invaziv; 
Ø Construirea de noi microhidrocentrale în 
aria naturală protejată este interzisă. 
Ø Se interzice crearea de obstacole mai 
înalte de 20 cm pe sectoarele cursurilor de 
apă aflate în aria de distribuție potențială a 
speciei Cottus gobio. 
Ø Se va reglementa și monitoriza activitățile 
de acvacultură și piscicultură; 
Ø Sunt interzise lucrările care conduc la 
scăderea debitului cursurilor de apă din 
perimetrul ariei naturale protejate, excepție 
fac acele investiții care sunt de interes public 
major sau sunt destinate sănătății sau 
securității comunităților locale; 
Ø Prevenirea deversării de substanțe 
chimice folosite în agricultură și 
legumicultură în apa pâraielor precum și 
spălării animalelor, autovehiculelor sau a 
oricăror instalații și utilaje în apa pâraielor; 
Ø Prevenirea depozitării deșeurilor în albiile 
minore/majore ale pâraielor. 

specii de 
respectat 
conform PMI 

Amfibieni:  
Bombina variegata, 
Triturus cristatus, 
Triturus montandoni, 
Emys orbicularis, 
Triturus vulgaris 
ampelensis,  

Ø Menținerea habitatelor pentru susținerea 
stării favorabile de conservare a speciilor de 
amfibieni cu evitarea capturării indivizilor din 
speciile de interes; 
Ø Se interzice desecarea sau drenarea 
habitatelor acvatice specifice; 

Măsuri 
suplimentare 
specifice 
fiecarei 
specii de 
respectat 
conform PMI 
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Denumire 

sit Natura 

2000 

Masuri de conservare 

Specii de interes 

comunitar 

Masuri generale de conservare Obs 

 Ø Activitățile de exploatare forestieră, se 
vor desfășura astfel încât să fie evitate orice 
formă de degradare a habitatelor acvatice ale 
speciilor de amfibieni; 
Ø Se interzice degradarea sub orice formă a 
habitatelor acvatice în care se identifică 
prezența acestor specii 
Ø Pășunatul este restricționat în 
proximitatea habitatelor acvatice, în 
perioada de depunere a pontelor, respectiv 
martie-iulie 
Ø Se va reglementa accesul motorizat în 
zonele de habitat, fiind permis doar pe 
drumurile publice; 
Ø Se interzice introducerea de specii 
invazive sau alohtone în habitatele acvatice 
de reproducere. 

Păsări:  
Ciconia nigra, Ciconia 
ciconia, Pernis 
apivorus, Circaetus 
gallicus, Circus 
aeruginosus, Circus 
cyaneus, Aquila 
pomarina, Aquila 
chrysaetos, Falco 
peregrinus, Bonasa 
bonasia, Tetrao 
urogallus, Crex crex, 
Strix uralensis, Picus 
canus, Dryocopus 
martius, Dendrocopos 
medius, Dendrocopos 
leucotos, 
Dendrocopos syriacus, 
Lullula arborea, Sylvia 
nisoria, Ficedula 
parva, Ficedula 
albicollis, Lanius 
collurio, Lanius minor, 
Emberiza hortulana. 

Ø Menţinerea și monitorizarea stării de 
conservare favorabilă a speciilor de păsări de 
interes conservativ prin monitorizarea 
efectivelor populaţionale, a modului de 
implementare al măsurilor de management 
propuse şi a presiunilor ce pot afecta speciile;  
Ø Menţinerea calităţii habitatelor forestiere 
printr-un management durabil;  
Ø Stabilirea suprafeţelor de zone tampon în 
jurul cuiburilor şi reglementarea activităţilor 
forestiere în zona tampon în perioada de 
cuibărit și îmbunătățirea calității habitatului 
de hrănire;  
Ø Promovarea menținerii de arbori bâtrîni 
(peste 80 ani); 
Ø Menținerea unei structuri echilibrate pe 
clase de vârstă pentru pădurile de foioase și 
amestec 
Ø Controlul și limitarea utilizării focului 
deschis şi incendierii pășunilor și pajiştilor; 
Ø Interzicerea deversărilor de substanţe 
chimice sau a dejecţiilor de la fosele septice 
în zonele umede din sit și depozitării de 
deșeuri pe teritoriul ariei;  
Ø Interzicerea vânării speciilor de interes 
conservativ din sit cu stabilirea zonelor de 
liniște; 
Ø Asigurarea unui management adecvat al 
vânătorii pentru speciile permise cu 

Măsurile 
specifice 
pentru 
fiecare 
specie de 
păsări de 
interes 
comunitar si 
avifaunistic 
identificată 
în 
cadrul celor 
două situri 
de protecție 
specială 
avifaunistică, 
sunt 
menționate 
în PMI 
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Denumire 

sit Natura 

2000 

Masuri de conservare 

Specii de interes 

comunitar 

Masuri generale de conservare Obs 

instruirea vânătorilor și controlul 
braconajului; 
Ø Stoparea drenajelor artificiale în zonele 
de pășune în vederea refacerii regimului 
hidric inițial; 
Ø Izolarea liniilor de medie tensiune prin 
colaborarea cu companiile de transport a 
energiei electrice 
Ø Menţinerea elementelor de peisaj - arbori 
solitari, tufişuri, margini înierbate - pe pajişti 
şi terenuri arabile pentru conservarea unor 
specii 
Ø Prevenirea dezvoltării urbanizării în 
zonele de lizieră, de păşune adiacentă 
acestora și pe văi; 
Ø Menţinerea calităţii fâneţelor ca habitat 
pentru speciile de interes conservativ, 
precum și reglementarea pășunatului, cu 
implementarea legislaţiei referitoare la 
numărul de câini însoţitori permis la o turmă. 

Mamifere: 
Lilieci: Myotis myotis, 
Rhinolophus 
hipposideros, 
Rhinolophus 
ferrumequinum, 
Barbastella 
barbastellus, 
Miniopterus 
schreibersii, Myotis 
bechsteinii, Myotis 
blythii, Myotis 
emarginatus 
Carnivore mari și 
vidra:  
Ursus arctos, Canis 
lupus, Lynx lynx, Lutra 
lutra  
 

Ø Se vor adopta măsurile impuse pentru 
protecția populațiilor de lilieci și carnivore 
mari, cu preponderență a habitatelor, fiind 
interzise colectarea de indivizi din speciile 
identificate; 
Ø Evitarea degradării pășunilor prin pășunat 
insuficient sau extensiv, asigurarea măsurilor 
de protecție a stânelor fiind interzis în zonele 
forestiere și pășunatul cu caprine și porcine; 
Ø Gestionarii fondurilor cinegetice pentru 
evitarea conflictelor și promovarea unor 
măsuri de prevenire a pagubelor; 
Ø Reglementarea unor categorii de proiecte 
specifice de regularizare sau 
microhidrocentrale care pun în vederea 
pericol populațiile de vidră 
Ø Evitarea extinderii localităților și a 
construcțiilor înspre habitatele ocupate de 
mamiferele din parcul natural; 
Ø Igienizarea și curățarea punctelor de 
interes, interzicerea capturării speciilor de 
mamifere de interes pentru sit, interzicerea 
depozitării de orice fel a deșeurilor în sit;  
Ø Integrarea managementului vânatului în 
amenajamentele silvice și pastorale; 
Ø Menținerea permeabilității habitatelor și 
evitarea fragmentării acestora, pentru 

Măsuri 
suplimentare 
specifice 
fiecarei 
specii de 
respectat 
conform PMI 
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Denumire 

sit Natura 

2000 

Masuri de conservare 

Specii de interes 

comunitar 

Masuri generale de conservare Obs 

speciile de carnivore mari, cu mentinerea 
zonelor de protecție din zona bârloagelor. 

 
În cadrul ROSCI0122 Munții Făgăraș în acord cu Planul de Management al ariei naturale 
următoarele tipuri de activități: 
- Activități fără impact pentru conservarea zonelor de protecţie strictă și integrală ale 

parcului natural; 
- Păstrarea folosințelor tradiționale a terenurilor și utilizarea durabilă a resurselor naturale; 
- Păstrarea și promovarea tradițiilor și activităților tradiționale locale; 
- Dezvoltarea turismului durabil și a serviciilor turistice și de recreere în natură;  
- Dezvoltarea/întreținerea/refacerea infrastructurii de vizitare a ariei naturale protejate; 
- Activități educționale și de conștientizare a publicului larg cu privire la conservarea 

valorilor ariilor naturale protejate și adoptarea unui comportament responsabil. 
 
Pentru măsurile specifice pentru conservarea fiecărei specii și a habitatelor din cadrul ariilor 
protejate Natura 2000 se vor propune și se vor adopta măsurile prezentate în toate planurile 
de management, la nivel de evaluare a fiecarui proiect implementat în cadrul POR SV-Oltenia 
2021-2027. 

 
VII. Alte	informații	prevăzute	în	legislația	în	vigoare	

La	faza	elaborării	prezentului	studiu,	nu	au	fost	solicitate	de	către	autoritatea	competentă		
alte	informaţii	privind	acținile	indicative	din	care	vor	rezulta	obiective	de	investiţii.	
 
 

VIII. Anexe	
 
Anexa 1 – Prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes 
comunitar aferente Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia; 
Anexa 2 – Hartă privind stațiunile rurale din Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia; 
Anexa 3 - Hartă privind stațiunile urbane din Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia; 
Anexa 4 – Hartă cu reprezentarea grafică a SCI-urilor din Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest 
Oltenia; 
Anexele 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 și 4.5 – Hărți cu reprezentarea grafică a SCI-urilor din Regiunea de 
Dezvoltare Sud-Vest Oltenia - detaliu; 
Anexa 5 – Hartă cu reprezentarea grafică a SPA-urilor din Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest 
Oltenia; 
Anexele 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 și 5.5 – Hărți cu reprezentarea grafică a SPAI-urilor din Regiunea de 
Dezvoltare Sud-Vest Oltenia - detaliu; 
Anexa 6 – Hartă cu reprezentarea grafică a Parcurilor naționale/naturale din Regiunea de 
Dezvoltare Sud-Vest Oltenia; 
Anexele 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 și 6.5 – Hărți cu reprezentarea grafică a SPAI-urilor din Regiunea de 
Dezvoltare Sud-Vest Oltenia – detaliu. 


