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SCOPUL PROIECTULUI: 

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI: 
 

OBIECTIVELE SPECIFICE: 
 

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI: 

A1. Studii de inventariere, cartare și determinare a stării de conservare a speciilor sălba�ce și 
habitatelor de interes comunitar și național din cele 5 situri Natura 2000 suprapuse peste 4 arii 
naturale protejate de interes național aferente acestora, luate în studiu. 
A2. Studii de evaluare a ac�vităţilor cu impact antropic ce afectează speciile şi habitatel e de 
importanţă comunitară. 
A3. Studii preliminare necesare fundamentării planurilor de management pentru cele 5 situri 
luate in studiu 
A4. Elaborarea hărţilor gis aferente celor 5 planuri de management. 
A5. Elaborarea metodologiilor şi protocoalelor de monitorizare pentru speciile și habitatele de 
intereres comunitar și național de pe raza celor 5 situri Natura 2000 luate în studiu. 
A6. Elaborarea şi evaluarea planurilor de management integrat pentru cele 5 situri luate în studio, 
suprapuse cu cele 4 arii naturale de interess naţional aferente . 
A7. Ac�vităţi de educaţie şi creşterea gradului de conş�en�zare privind conservarea celor 5 situri 
Natura 2000 şi îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar . 
A8. Managementul proiectului. 

O1. Fundamentarea planurilor de management pentru cele 5 situri Natura 2000 luate în studiu, 

suprapuse peste 4 arii naturale protejate de interes național aferente acestora. 

O2. Elaborarea şi aprobarea planurilor de management pentru cele 5 situri Natura 2000 luate în 

studiu, suprapuse peste 4 arii naturale protejate de interes național aferente. 

O3. Creşterea gradului de conş�en�zare privind conservarea cele 5 situri Natura 2000 luate în 

studiu, suprapuse peste 4 arii naturale protejate de interes național aferente.  

O4. Creşterea  şi întărirea capacităţii ins�tuţionale a creşterea şi întărirea capacităţii ins�tuţionale 

a custodelui pentru asigurarea stării de conservare favorabilă a habitatelor şi speciilor în cele 5 

situri Natura 2000 luate în studiu, suprapuse peste 4 arii naturale protejate de interes național 

aferente acestora. 

Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii prin elaborarea şi aprobarea a 5 

planuri de management pentru cele 5 situri sus-numite, care s-au aflat în custodia Fundaţiei 

Carpaţi, suprapuse cu cele 4 arii naturale protejate de interes naţional. 

    Protejarea şi refacerea biodiversităţii prin serviciile oferite de siturile NATURA 2000: 

ROSCI0042 Codru Moma, ROSCI0055 Dealul Cetăţii Lempeş-Mlaş�na Hărman împreună cu ariile 

naturale protejate de interes naţional Dealu Cetăţii-Lempeş (2.251) şi Mlaş�na Hărman (2.252), 

ROSCI0170 Pădurea şi Mlaş�nile Eutrofe de la Prejmer suprapus cu aria naturală protejată de 

interes naţional Pădurea şi Mlaş�nile Eutrofe de la Prejmer (2.258), ROSCI0195 Piatra Mare, 

ROSCI0207 Postăvaru suprapus cu aria naturală protejată de interes naţional Muntele Postăvaru 

 



Surse  foto:  
1,  2, 3.  Jurj Ramon  
4. Paşca  Claudiu  
5.h�ps://www.agefotostock.com/age/en/Stock -Images/Rights-Managed/PNA-19406112  
6. h�ps://tritoni.wordpress.com/tritoni/triturus-vulgaris/  
7. h�ps://en.wikipedia.org/wiki/Desmoulin%27s_whorl_snail  
8. h�ps://www.researchgate.net/figure/Cobi�s -taenia-foto-Taiwan-Fish-Database-II-Biologia-ecologia-i-
situaia-speciei_fig22_318658914  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Este sit Natura 2000 

datorită  pădurilor  

compacte  şi  foarte bine 

conservate, care se 

încadrează  în 6 �puri de 

habitate  fores�ere de 

interes  comunitar, 

remarcându-se făgetele  

şi  pădurile  dacice de 

stejar cu carpern.  

Din cele 808 specii  de vegetale  iden�ficate în  

situl  Codru  Moma,  72 de specii sunt relicte, 

endemice, rare, ocro�te sau vulnerabile, cum ar 

fi: buhia, laurul, stânjenelul sălba�c, cornişorul, 

ghimpele, bujorul sălba�c, brădişorul, ghiocelul, 

pipiriguţul, coada iepurelui, angelicaşi specii 

endemice de albăstrea  şi  colţişor.  

În păduri se întâlnesc  fagul, stejarul, carpenul, gorunul, 

cerul, castanul, pal�nul  de munte, mesteacănul, frasinul, 

ulmul  de munte, scoruşul  de munte, bradul, molidul, 

teiulpucios, salciacăprească, păducelul, porumbarul, 

alunul, măceşul, cornul, salbamoale, lemnulcâinesc, 

ienupărul, arinulalb, răchita, cruşinul.  

Tritonul cu creastă  
(Triturus cristatus5)  

 

 

Lupul  
 (Canis lupus²)  

 
Râsul  

(Lynx lynx4)  

 

Vidra  
 (Lutra lutra³)  

Ursul  
(Ursus arctos¹)

 

 

Zvârlugă  
(Cobi�s taenia8)  

Melc cu gura îngustă  
(Ver�go angus�or7)  

 

Tritonul comun  
(Triturus  vulgaris ampelensis6)

 

ROSCI  0042     Codru Moma



Alte specii de animale: insecte (fluturele 
ochiul boului, fluturele de 

primăvară),amfibieni (broasca de mlaş�nă, 
broasca râioasă verde, brotăcelul, broasca 
roşie de pădure), rep�le (năpârcă, şopârla 

cenuşie), păsări (ciocârlia de câmp, 
câneparul, barza albă, șoimul rândunelelor, 
rândunica, sfrânciocul roşia�c, codobatura 

albă, mărăcinarul negru, silvia de câmp, 
silvia cu cap negru, graurul). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

RROOSSCCII  00005555  
Dealul Cetății  Lempeș – Mlaș�na Hărman    

Protejează diferite habitate de 

mlaș�nă (mlaș�ni calcaroase, 

alcaline, mlaş�ni turboase de 

tranziţie şi turbării mişcătoare)  

păduri dacice de stejar şi carpen,  

păduri de fag de �p Asperulo-

Fagetum, păduri stepice euro-

siberiene de stejar, tufărişuri 

subcon�nentale peripanonice, dar și 

unele specii de plante și animale.  

Dintre plantele specifice 

turbăriilor se regăsesc: 

specii de mușchi și rogoz, 

bumbăcarița, iarba 

păduchilor 

Surse foto: 
1. h�ps://ceb.wikipedia.org/wiki/Pedicularis_sceptrum-carolinum 
2. h�p://www.phytoimages.siu.edu/imgs/Cusman1/r/Plumbaginaceae_Armeria_mari�ma_129588.html  
3, h�p://www.funda�acarpa�.ro/formarsh/13 -iulie-2016-ne-prega�m-de-inflorirea-curechiului-de-munte-
ligularia-sibirica/ 
4. h�p://www.freenatureimages.eu/Plants/Flora%20J -N/Liparis%20loeselii/index.html 
5. h�ps://en.wikipedia.org/wiki/Cladium_mariscus 
6. h�ps://animale.club/animale/triton-cu-creasta-triturus-cristatus/ 
7. h�ps://en.wikipedia.org/wiki/Ophiogomphus_cecilia#/media/File:Ophiogomphus_cecilia_IMG_4225.jpg 
8. h�p://ukrbin.com/show_image.php?imageid=47054 
 

Daria 
(Pedicularis sceptrum-carolinum1) 

Jimla Țării Bârsei  
 (Armeria mari�ma ssp. Barcensis2) 

Moșișoare  
 (Liparis loeselii4) 

Curechiul de munte 
 (Ligularia sibirica3) 

Pipirigul mare 
(Cladium mariscus5) 

Relicte 

glaciare 

Tritonul cu creastă 
(Triturus  cristatus6) 

-specie de libelulă verde 
(Ophiogomphus cecilia7) 

) 

Rogoz 
(Carex davalliana8) 

) 



 

Situl are ca obiec�v conservarea unor specii rare, 

vulnerabile, a unor relicte glaciare, precum și a 

habitatelor de pădure (stejărete) și mlaș�ni eutrofe. 

 

RROOSSCCII  00117700  

PPăădduurreeaa  șșii  mmllaașșttiinniillee  eeuuttrrooffee  ddee  llaa  PPrreejjmmeerr    

Laleaua pestriță  
(Fri�llaria meleagris1) 

 

 

 

Speciile de plante protejate sunt 

curechiul de munte și moșișoarele, iar 

speciile rare sau relicte glaciare sunt 

reprezentate de laleaua pestriţă, roua 

cerului (plantă carnivoră), rogozul 

mare, limba peştelui, foaia grasă, 

daria, bumburezul, ochii broaştei şi 

coada iepurelui. 

 

Speciile de animale 

protejate întâlnite în sit 

sunt albăstriţa de mlaş�nă 

şi fluturele bălţat de 

mlaş�nă (nevertebrate), 

buhaiul de baltă cu burta 

galbenă, tritonul comun şi 

tritonul cu creastă – specii 

de amfibieni, iar din grupul 

mamiferelor –castorul. 

 Surse foto: 
1. h�ps://www.realitatea.net/s�ri/actual/laleaua -pestrita-o-floare-pe-cale-de-dispari�e-unde-o-gases�-in-
omania_5dcc9225406af85273d34aac 
2. h�p://www.freenatureimages.eu/Animals/Rhopalocera%2C%20Dagvlinders%2C%20Bu�erflies%20M -
Z/Maculinea%20teleius%2C%20Scarce%20Large%20Blue/index.html#Maculinea%2520teleius%25209%252C%25
20Pimpernelblauwtje%252C%2520male%252C%2520Saxifraga-Arthur%2520van%2520Dijk.JPG 
3. h�ps://en.wikipedia.org/wiki/Iris_sibirica#/media/File:Sibirische_Schwertlilie,_Iris_sibiric a_06.JPG 
4. h�ps://en.wikipedia.org/wiki/Drosera_anglica#/media/File:Drosera_anglica_ne1.JPG 
5. h�ps://www.treknature.com/gallery/photo107247.htm 
6. h�p://www.naturephoto-cz.com/barbastella-barbastellus-photo_lat-3032.html 
7.h�ps://pfaf.org/user/Plant.aspx?La�nName=Adenophora+liliifolia 

8. h�p://www.anythingbutcommon.nl/Euphydryas-aurinia.html 

9. Claudiu Pașca 
 

Relict 
glaciar 

Roua cerului 
(Drosera anglica4) 

 

 
) 

  Iris, stânjenel  
  (Iris sibirica3) 

  Fluturaș albastru cu puncte negre  
   (Maculinea teleius2) 

  Liliacul-cârn 
(Barbastella barbastellus6) 

 

Specie 

reintrodusă 

Plantă 
carnivoră 

  Castorul 
(Castor fiber9) 

 

  Buhaiul  
de baltă cu 
burta galbenă  

(Bombina 
variegata5) 

) 
 

-specie de clopoței cu frunză de crin 
(Adenophora lilifolia7) 

Fri�larul de mlaș�nă 
(Euphydryas aurinia8) 

 



Surse foto: 
1. 2. Ramon Jurj 
3. h�ps://www.snhpresscentre.com/resources/dsc6785 -buxbaumia-viridis-abernethy-stand-87a 
4. Paşca Claudiu 
5 h�p://sindrilita.ocolulsilvicnaruja.ro/despre-aria-protejata/specii/lissotriton-triturus-montandoni-triton-carpa�c 
6. h�ps://www.flickr.com/photos/helderconceicao/4128286975 
7. h�ps://blendenwahl.com/en/arten/bombina-variegata/ 
8. h�ps://www.iucnredlist.org/species/2553/22029285 
9. h�ps://www.123rf.com/photo_69785301_greater -mouse-eared-bat-myo�s-myo�s-.html 

 

ROSCI 0195  PIATRA MARE 

Ursul 
(Ursus arctos¹)  

-specie de mușchi  
(Buxbaumia viridis3)  

Triton carpa�c 
(Triturus montandoni5) 

Buhaiul de baltă cu burta galbenă 
(Bombina variegata7) 

 

Lupul 
 (Canis lupus²) 

 
 

Liliacul mic cu potcoavă 
(Rhinolophus hipposideros6) 

Liliacul-cârn     
(Barbastella barbastellus8) 

Liliacul cu urechi mari 
(Myo�s myo�s9) 

 

Râsul  
(Lynx lynx4)  

Obiec�ve turis�ce: 

-Peştera de Gheaţă 

-Canionul “Şapte 

Scări” 

-CascadaTamina 

Şirul Stâncilor 

-Prăpas�a Urşilor 

 

Pădurea ocupă peste 90% din 

suprafața sitului, fiind dispuse 

etajat. Marea parte a pădurilor 

sunt de amestec: fag, brad, 

molid, dispunerea acestor specii 

variind în funcție de al�tudine si 

gradul de însorire al versantului.  
Situl adăpostește specii declarate 

Monumente ale naturii: floare de 

colț, ghințura galbenă, iedera 

albă, precum și nevertebratele  

endemice Octodrilus exacys�s și 

Sclerophaedon carpa�cus 



 

 

 

  

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

  

Monumente 
ale Naturii în 

România 

ROSCI 0207 POSTĂVARUL  Este un sit important 

datorită populațiilor 

de carnivore mari, 

speciilor de plante, 

nevertebrate și 

amfibieni pe care le 

adăpostește, iar pe 

de altă parte 

datorită habitatelor 

de pădure protejate. 

 

Alte specii 

protejate: curechii 

de munte (plantă), 

tritonul carpa�n, 

tritonul cu creastă, 

buhaiul de baltă cu 

burtă galbenă  

   Pădurile sunt în cea 

mai mare parte păduri 

de amestec: brad, 

molid pe versanții 

umbriți și la al�tudine 

(peste 900 m) și fag în 

zonele mai joase sau 

însorite. 

 

Surse foto: 
1. h�p://animal.memozee.com/view.php?�d=3&did=18645 
2. h�p://sitcusma.ro/?page_id=3347 
3. h�ps://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3108671 
4. h�ps://wildflowerseeds.eu/frost-resistant-seeds/slightly-larger-plants/ 
5. h�ps://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11230852 
6. h�ps://peterlengyel.wordpress.com/2020/01/04/croitorul -fagului-rosalia-alpina/ 
7, 8 Ramon Jurj  
9. h�p://www.tarancutaurbana.ro/floarea -de-colt-floarea-reginei/ 
10. h�ps://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4366189 
11. Claudiu Pașca 
12. h�p://www.euforgen.org/species/larix-decidua/ 
13. h�p://greenplanetgbs.blogspot.com/2012/02/smardarul.html 
14. h�ps://orchidclub.wordpress.com/2009/04/30/papucul-doamnei-intre-mindrie-si-frica/#jp-carousel-365 

Liliacul mare cu potcoavă  

(Rhinolophus  ferrumequinum1) 

Cosaș  transilvan  
(Pholidoptera transsylvanica2)  

 

Zâmbrul  

(Pinus cembra3)  

Clopoţeii 
(Campanula serrata4) 

Bulbuci de munte  

(Trollius europaeus5) 
 

Croitorul fagului  
(Rosalia alpina6) 

 

Lupul 
(Canis lupus7) 

 

Ursul 
(Ursus arctos8) 

 

Garofița albă de stânci  
(Dianthus spiculifolius10) 

) 
) 

Floarea de colț  
(Leontopodium alpinum9) 

Râsul 
(Lynx lynx11) 

) 

Zada 
(Larix decidua12) 

) 

Smirdar 
(Rhododendron myr�folium13) 

Papucul-Doamnei 
(Cypripedium calceolus14) 

 



Rezultate urmărite în proiect (sinteză):

· Studii privind inventarierea, cartarea și determinarea stării de conservare a 

habitatelor și speciilor de interes comunitar din cele 5 situri NATURA 2000, 

suprapuse peste 4 arii naturale protejate de interes național aferente 

acestora;

· Studii privind

 

categoriile de folosință a terenurilor şi evidenţierea tipului de 

proprietate, a ac�vităților antropice cu potențial impact asupra speciilor și 

habitatelor de interes comunitar și național și studii ş�inţifice p rivind 

stabilitatea principalelor ecosisteme din ariile protejate vizate de proiect;

· Planurile de management pentru fiecare din cele 5 situri NATURA 2000 și 4 arii 

naturale protejate de interes național care se suprapun peste acestea; 

· Metodologii și protocoale de monitorizare pentru speciile şi habitatele de 

importanţă comunitară și națională din siturile cuprinse în proiect;

· Studii socio-economice privind factorii interesaţi şi implicarea fiecăruia în 

aspectele legate de arii naturale protejate;

 

· Bază de date şi hărţi GIS asociate acesteia pentru ariile protejate menționate în 

proiect;

 

· Rapoarte referitoare la serviciile ecosistemice oferite ariile protejate

 

din proiect;

· Planurile de patrulare şi pază a ariilor protejate;

 

· Realizarea de ac�vități și materiale  promoționale, de informare și conș�en�zare 

referitoare la cele 5 situri și 4 arii protejate de nivel național și pentru 

promovarea proiectul aflat în derulare.

 

Titlul proiectului: ,,Elaborarea planurilor  de management pentru siturile de 
importanță comunitară ROSCI 0042 Codru Moma, ROSCI 0055 Dealul Cetaţii 
Lempeş -

 

Mlaş�na Hărman, ROSCI 0170 Pădurea şi mlaş�nile eutrofe de la 
Prejmer, ROSCI 0195 Piatra Mare şi ROSCI 0207 Postăvarul”
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