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I.

INTRODUCERE

1.1.Scurtă descriere a Planului de Management
Planul de management este documentul oficial care descrie şi evaluează situaţia prezentă a ariilor
naturale protejate vizate de acesta şi stabileşte cadrul general şi specific de desfăşurare al acţiunilor din
următorii cinci ani, necesar a fi implementate în scopul protecţiei şi conservârii elementelor patrimoniului
natural protejat din arealul acestora. Planul de management stă la baza activităţilor administraţiei parcului
asigurând integrarea aspectelor de conservare a biodiversităţii şi patrimoniului cultural în strategiile şi
planurile de dezvoltarea socio-economică a zonei, constituind totodată, un instrument util de cooperare a
administraţiei parcului cu factorii de interes local.
Planul de management vizeaza arealul Parcului National Semenic-Cheile Caraşului ( PNSCC),
arealul siturilor de interes comunitar ROSCI0226 Semenic - Cheile Caraşului, ROSPA0086 Munţii
Semenic - Cheile Caraşului şi rezervaţiile naturale: 2.282 Cheile Caraşului, 2.283 Izvoarele Caraşului,
2.284 Izvoarele Nerei, 2.285 Cheile Gârliştei, 2.286 Bârzăviţa, 2.287 Rezervaţia Buhui - Mărghitaş, 2.288
Peştera Comarnic, 2.289 Peştera Popovăţ, 2.290 Peştera Buhui, I.1. Peştera Răsuflătoarei şi IV.15. Peştera
Exploratorii 85.
Suprafaţa totală la care se referă planul de management este de 37.591,33 ha, suprafaţă care
include ariile protejate mai sus enumerate.
Scopul planului de management este acela de a menţine şi conserva valorile patrimoniului natural
şi cultural protejat din raza ariilor naturale protejate şi de a asigura managementul durabil al resurselor
naturale din zonă, în acord cu obiectivele de conservare specifice fiecarei categorii de arii protejate vizate
de plan. În acest sens, planul de management urmăreşte promovarea unor modele de dezvoltare socioeconomică sustenabilă, menite să asigure cadrul adecvat de implementare a măsurilor de management.
Obiectivele generale ale planului de management sunt:
a) Conservarea valorilor naturale şi culturale ;
b) Menţinerea proceselor ecologice naturale în zonele de protecţie strictă şi protecţie integrală;
c) Menţinerea sau restabilirea, într-o stare naturală de conservare favorabilă, a ecosistemelor
terestre, subterane şi acvatice.
d) Menţinerea şi conservarea elementelor de peisaj natural;
e) Promovarea programelor de cercetare a elementelor patrimoniului natural;
f) Dezvoltarea programelor educative privind necesitatea conservării valorilor patrimoniului
natural şi cultural;
g) Dezvoltarea durabilă a zonei în acord cu obiectivele de conservare ale ariilor naturale protejate ;
h) Promovarea activităţilor de agrement şi turism responsabil.
Perioada de valabilitate a planului de management este de 5 ani de la data intrării în vigoare a
actului normativ de aprobare a acestuia.
Modificarea planului de management se poate realiza la propunerea administratorului ariei
naturale protejate şi parcurgerea procedurilor legale în vigoare.

1.2.Procesul de elaborare a Planului de Management
La elaborarea planului de management al arie protejate s-a avut în vedere respectarea următoarelor
principii:
1.Principiul conservării diversităţii biologice.
Cerinţa fundamentală pentru conservarea diversităţii biologice este conservarea in situ a
ecosistemelor prin menţinerea / refacerea habitatelor naturale şi a populaţiilor viabile ale speciilor în
mediul lor natural. Totodată, un număr semnificativ de comunităţi locale depind (uneori exclusiv sau
majoritar) de aceste resurse biologice pe care se bazează modurile de viaţă tradiţionale, din acest motiv
fiind recomandabilă promovarea continuităţii acestor practici, fără însă a se neglija utilizarea elementelor
inovative privind conservarea diversităţii biologice şi utilizarea durabilă a elementelor sale.
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În acest sens, planul de management stabileşte un cadru de acţiune în scopul conservării
diversităţii biologice şi în special a habitatelor şi speciilor de plante şi animale pentru care a fost declarată
aria protejată. De asemenea, prin obiectivele şi măsurile formulate în cadrul acestuia, planul de
management al arie protejate asigură premisele protecţiei şi conservării tuturor elementelor pentru care
aceasta au fost desemnată.
2. Principiul ameliorării şi refacerii ecosistemelor şi peisajelor degradate.
Acordarea unor privilegii prioritare pentru activităţile socio-economice şi exploatarea neadecvată
a mediilor naturale au condus în anumite situaţii la degradarea ecologică a unor suprafeţe. Reintegrarea
acestora în circuitul ecologic şi chiar economic, implică costuri semnificative pe care colectivităţile
umane la nivel local nu le pot suporta. În scopul evitării extinderii zonelor degradate şi în vederea
reabilitării ecosistemelor şi peisajelor se urmăreşte: aplicarea prevederilor legislative existente,
reconstrucţia şi reabilitarea ecosistemelor şi peisajelor degradate, conştientizarea populaţiei asupra
necesităţii reducerii suprafeţei ocupate de ecosistemele şi peisajele degradate.
3. Principiul conservării şi valorificării calităţii mediului natural.
Planul de management crează cadrul desfăşurării acelor activităţi socio-ecomomice care să se
constituie în mijloace de exploatare a resurselor naturale astfel încât să fie asigurată viabilitatea continuă a
acestora, fără prejudicierea echilibrului natural. Cu alte cuvinte, managementul ariei naturale protejate
este astfel conceput încât să se asigure un echilibru dinamic între păstrarea resurselor naturale protejate şi
activităţile socio-economice care să permită sustenabilitatea comunităţilor locale.
4.Principiul dezvoltării durabile, al ameliorării calităţii vieţii şi al asigurării coerenţei
managementului.
Dezvoltarea durabilă înseamnă administrarea şi utilizarea resurselor naturale astfel încât acestea să
îşi menţină şi să îşi amelioreze productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea şi să contribuie la
conservarea biodiversităţii, în aşa fel îcât să asigure, în prezent şi în viitor, funcţiile ecologice, economice
şi sociale.
Astfel, planul de management al ariei protejate urmăreşte îmbunătăţirea modului de gestiune a
patrimoniului natural şi cultural al zonei, prin promovarea acţiunilor cu impact redus asupra mediului.
5. Promovarea dezvoltării armonioase a ecosistemelor naturale.
Având în vedere că, în anumite situaţii, prezenţa habitatelor şi a speciilor din siturile Natura 2000
se datorează managementului activ aplicat ecosistemelor naturale, activităţile umane de gospodărire a
resurselor naturale pe suprafaţa acestora, neincluse în zonele de protecţie strictă şi integrală a parcului, pot
continua, cu respectarea principiului gestionării durabile.
În acest scop este necesară stabilirea de măsuri eficiente de administrare, îngrijire, exploatare
raţională şi regenerare a ecosistemelor naturale.
6.Principiul opiniei generale unitare.
Cunoaşterea unitară a valorilor şi a problemelor permite acţiunea eficientă pentru selectarea celor
mai bune măsuri care să fie conforme cu aspiraţiile factorilor de decizie şi ale populaţiei locale şi cu
obiectivele de conservare pe termen mediu şi lung. Existenţa unei opinii generale comune asupra unui
anumit aspect reprezintă o condiţie esenţială de abordare pluri-instituţională a unor aspecte de care
depinde reuşita aplicării prevederilor Planului de management.
Planul de management al ariei naturale protejate este un mijloc de armonizare al acţiunilor
instituţiilor responsabile de gestionarea resurselor din spaţiul acesteia, în scopul atingerii obiectivelor
legate de conservarea resurselor precum şi dezvoltarea activităţilor socio-economice. Cooperarea
interinstituţională reprezintă elementul cheie de care depinde aplicarea Planului de management.
7. Principiul respectării autonomiei locale.
Autonomia locală, privind gestionarea resurselor care aparţin unităţilor administrativ-teritoriale,
reprezintă un instrument de promovare a acţiunilor ce ţin de competenţa acestora în teritoriu, fără a fi
nevoie de aprobare la niveluri superioare.
Astfel, elaborarea şi aplicarea Planului de management al ariei protejate se realizează cu
respectarea principiului autonomiei locale şi cu implicarea activă a comunităţilor locale în managementul
acesteia.
8. Principiul integrării şi informării populaţiei în acţiunile desfăşurate.
Atitudinea comunităţilor locale faţă de aria naturală protejată se reflectă în suspiciunea cu care
este privită orice schimbare de proporţii, datorită lipsei de informaţii şi a dificultăţilor economice cu care
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se confruntă acestea. Din acest motiv, Planul de management prevede implicarea populaţiei locale în
acţiunile promovate, pentru crearea unei atitudini cooperante a acesteia. Acţiunile se referă în special la
promovarea beneficiilor care pot rezulta din regimul de gestionare a zonei. Comunităţile locale vor fi
informate cu privire la modalităţile de compensare a pierderilor suferite ca urmare a aplicării măsurilor de
conservare.
9. Principiul corelării acţiunilor cu situaţia reală şi aplicarea măsurilor de către instituţiile
competente.
În fiecare comunitate umană apar disfuncţionalităţi impuse de gestionarea necorespunzătoare a
resurselor mediului natural, de riscuri naturale sau tehnogene, de creşterea sau modificarea nevoilor unei
comunităţi umane impuse de apariţia unor noi activităţi.
Aplicarea unor măsuri teoretice pentru rezolvarea unor probleme cu care se confruntă comunităţile
umane locale poate avea efecte nedorite cu reflectare în plan natural, social şi economic.
Rezolvarea acestor probleme nu trebuie realizată întâmplător şi izolat, ci prin implicarea
instituţiilor abilitate.
Deciziile şi acţiunile trebuie să fie în legătură cu specificul problemei, cu caracteristicile mediului
social şi natural, cu disponibilităţile financiare, cu impactul prognozat al acţiunii.
10. Principiul precauţiei şi transparenţei în luarea deciziei.
Principiul precauţiei va sta la baza tuturor deciziilor care privesc în mod direct sau indirect aria
naturală protejată. Acolo unde există ameninţarea unei reduceri semnificative a diversităţii biologice,
lipsa certitudinii ştiinţifice totale nu trebuie folosită ca motiv pentru amânarea adoptării măsurilor de
evitare sau de reducere a acestui pericol. Totodată, pentru evitarea situaţiilor conflictuale şi aplicarea
eficientă a deciziilor ce vizează aria protejată, se impune adoptarea unei atitudini transparente.
În procesul de elaborare al Planului de Management al protejate s-au parcurs cronologic
următoarele etape:
-identificarea şi localizarea elementelor de biodiversitate protejate din arealul ariei naturale
protejate;
-evaluarea stării actuale de conservare a elementelor de biodiversitate;
-identificarea şi analiza presiunilor şi ameninţărilor;
-evaluarea impactului antropic asupra elementelor de interes conservativ;
-stabilirea şi formularea măsurilor de conservare specifice pentru fiecare element de interes
conservativ;
-stabilirea modalităţilor de implicare a tuturor factorilor interesaţi în aplicarea măsurilor de
conservare;
-consultarea factorilor interesaţi cu privire la măsurile de conservare;
-transmiterea spre analiză şi avizare către consiliul consultativ şi consiliul ştiinţific;
-parcurgerea procedurii de evaluare de mediu, potrivit legislaţiei în vigoare.
O parte din informaţiile conţinute pentru mediul abiotic şi biotic sunt preluate din studiile
existente, realizate de cercetători, cadre universitare, ONG-uri.
Informaţiile statistice au fost furnizate de instituţiile abilitate.

1.3. Managementul ariei naturale protejate

Responsabilitatea administrării ariei naturale protejate revine Regiei Naţionale a Pădurilor –
Romsilva, denumită în continuare RNP-Romsilva, în baza Contractului de administrare nr.
5212/113/08.10.2014 încheiat cu Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, modificat prin Actul
adiţional nr. 1 încheiat de RNP-Romsilva cu Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP),
înregistrat la ANANP la 659/01.08.2017 şi la RNP-Romsilva cu nr. 113/01.08.2017.
RNP-Romsilva asigură administrarea ariei naturale protejate prin unitatea sa cu personalitate
juridică, cu regim de filială - RNP – Romsilva Administraţia Parcului Naţional Semenic – Cheile
Caraşului R.A. (APNSCC), înfiinţată prin Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea
Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, cu
modificările şi completările ulterioare. Structura de personal a Administraţiei Parcului Naţional Semenic
– Cheile Caraşului este prevăzută în Hotararea de Guvern nr. 230/2003 privind delimitarea rezervatiilor
biosferei, parcurilor nationale si parcurilor naturale si constituirea administratiilor acestora.
APNSCC asigură managementul unitar al ariilor naturale protejate administrate, în vederea
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protecţiei, conservării diversităţii biologice şi utilizării durabile a capitalului natural, în conformitate cu
măsurile prevăzute în cuprinsul planului de management şi Regulamentului ariei naturale protejate, cu
obligaţiile asumate prin contractul de administare şi în condiţiile respectării legislaţiei specifice, incidente
domeniului protecţiei naturii.
APNSCC este îndrumată de către Consiliul Ştiinţific al ariei naturale protejate - structură fără
personalitate juridică, cu rol de autoritate ştiinţifică pe teritoriul ariei naturale protejate, a cărei
componenţă a fost aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2567/30.12.2016
privind aprobarea componenţei Consiliului Ştiinţific al Parcului Naţional Semenic – Cheile Caraşului, a
siturilor de importanţa comunitară ROSCO0226 Semenic-Cheile Caraşului, ROSPA0086 Munţii Semenic
– Cheile Caraşului şi al ariilor natural protejate de interes national: 2.2.8.2. Cheile Caraşului, 2.2.8.3.
Izvoarele Caraşului, 2.2.8.4. Izvoarele Nerei, 2.2.8.5. Cheile Gârliştei, 2.2.8.6. Bârzăviţa, 2.2.8.7.
Rezervaţia Buhui - Mărghitaş, 2.2.8.8. Peştera Comarnic, 2.2.8.9. Peştera Popovăţ, 2.2.9.0. Peştera
Buhui, I.1. Peştera Răsuflătoarei şi IV.15. Peştera Exploratorii 85.
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliul Ştiinţific este aprobat prin Ordinul
ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1075/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare
şi funcţionare al Consiliilor Ştiinţifice constituite pentru ariile naturale protejate care necesită structuri
de administrare, modificat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1502/2015 privind
modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliilor Ştiinţifice constituite pentru ariile
naturale protejate care necesită structuri de administrare aprobat prin Ordinul ministrului mediului,
apelor şi pădurilor nr. 1075 din 06.07.2015.
Pe lângă APNSCC funcţionează Consiliul Consultativ de Administrare al ariei naturale protejate,
ca structură fără personalitate juridică, cu rol de organism consultativ, alcătuită din reprezentanţi ai
instituţiilor, organizaţiilor economice, organizaţiilor neguvernamentale, autorităţilor şi comunităţilor
locale, care deţin cu orice titlu suprafeţe, bunuri sau au interese în perimetrul ori în vecinătatea ariei
naturale protejate şi care sunt implicate şi interesate în aplicarea măsurilor de protecţie, în conservarea şi
dezvoltarea durabilă a zonei.
Componenţa şi regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliul Consultativ de Administrare
s-au aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1417/07.09.2010 privind aprobarea
componenţei Consiliului Consultativ de Administrare al Parcului Naţional Semenic – Cheile Caraşului şi
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia.

II. SCURTA DESCRIERE A ARIILOR NATURALE PROTEJATE VIZATE
DE PLANUL DE MANAGEMENT
2.1.Informaţii generale
2.1.1. Ariile naturale protejate vizate de Planul de management
Aria naturală protejată include :
a)Parcul Naţional Semenic Cheile Caraşului este o arie naturală protejată înfiinţată prin Legea nr.
5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III a - Zone Protejate,
cu o suprafaţă de 36.664,80 ha; Având în vedere prevederile HG nr. 230/04.03.2003, privind delimitarea
rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor
acestora, prin utilizarea sistemelor moderne de măsurare a suprafeţelor, pentru Parcul Naţional SemenicCheile Caraşului a rezultat o suprafaţă de 36. 051,5 ha;
b)Situl de importanţă comunitară ROSCI0226 Semenic-Cheile Carasului, declarat prin Ordinul
ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind declararea siturilor de importanţă
comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările
ulterioare, cu o suprafaţă de 37.458,7 ha;
c)Aria specială de protecţie avifaunistică ROSPA0086 Muntii Semenic-Cheile Carasului,
declarată prin Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială
avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările
ulterioare, cu o suprafaţă de 36.213,5 ha;
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d)Rezervaţia naturală 2.282 Cheile Caraşului, declarată prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea
Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, cu o suprafaţă de
3.028,30 ha;
e)Rezervaţia naturală: 2.283 Izvoarele Caraşului, declarată prin Legea nr. 5/2000 privind
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, cu o
suprafaţă de 578 ha. Prin utilizarea sistemelor moderne de măsurare a suprafeţelor, pentru Rezervaţia
naturală Izvoarele Caraşului a rezultat o suprafaţă de 587 ha
f)Rezervaţia naturală 2.284 Izvoarele Nerei, declarată prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea
Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, cu o suprafaţă de 5.028
ha. Prin utilizarea sistemelor moderne de măsurare a suprafeţelor, pentru Rezervaţia naturală Izvoarele
Nerei a rezultat o suprafaţă de 4.893 ha
g)Rezervaţia naturală 2.285 Cheile Gârliştei, declarată prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea
Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, cu o suprafaţă de 517
ha;
h)Rezevaţia naturală 2.286 Bârzăviţa, declarată prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului
de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, cu o suprafaţă de 3.406,90 ha.
Conform evidenţelor de suprafaţă preluate din amenajamentele silvice ale Unităţilor de Producţie: III
Băile, IV Berzoviţa şi V Faţa Beţii, ale Ocolului Silvic Văliug, Direcţia Silvică Caraş Severin, aprobate
prin Ordinul nr. 708/20.04.2015, suprafaţa rezervaţiei naturale Bârzăviţa este de 2.690,1 ha. Suprafaţa de
716,8 ha, ce excede suprafeţei de 2690,1 rezultată din însumarea suprafeţelor din amenajamentele silvice
ale celor 3 unităţi de producţie, nu a putut fi identificată în teren. Considerăm că diferenţa de 716,8 ha
este rezultatul menţionării eronate în cuprinsul procesului verbal nr. 2885/20.07.1990 privind constituirea
Parcului Naţional Cheile Caraşului – Semenic, a suprafeţei Unităţii de Producţie IV Berzoviţa, care la
acea dată era, conform amenajamentului silvic în vigoare, de 884 ha şi nu de 1265,3 ha cum eate
precizată în cuprinsul procesului verbal mai sus amintit. De asemenea, cu ocazia revizuirii
amenajamentelor silvice, în anul 2011, măsurarea suprafeţelor celor 3 unităti de producţie s-a realizat
folosind GIS, fapt ce a permis stabilirea la o precizie mai bună a suprafeţei acestora;
i)Rezervaţia naturală 2.287 Rezervaţia Buhui-Mărghitaş, declarată prin Legea nr. 5/2000 privind
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, cu o
suprafaţă de 979 ha.
j) Aria naturală protejată 2.288 Peştera Comarnic, declarată prin Legea nr. 5/2000 privind
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, cu o
suprafaţă de 0,10 ha - clasa B cu sector de clasă C;
k) Aria naturală protejată 2.289 Peştera Popovăţ, declarată prin Legea nr. 5/2000 privind
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, cu o
suprafaţă de 0,10 ha – clasa B;
l) Aria naturală protejată 2.290 Peştera Buhui, declarată prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea
Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, cu o suprafaţă de 0,10
ha – clasa B cu sector de clasă C;
m) Rezervaţia ştiinţifică I.1. Peştera Răsuflătoarei, declarată prin Hotărârea Guvernului nr.
2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone, cu o suprafaţă de 1,1
ha – clasa A;
n) Rezervaţia naturală IV.15. Peştera Exploratorii 85, declarată prin Hotărârea Guvernului nr.
2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone, cu o suprafaţă de 15
ha – clasa C.
Harta ariilor naturale protejate vizate de planul de management este prezentată în Anexa nr.2 la
Planul de management.
2.1.2.Localizarea ariei/ariilor naturale protejate vizate de Planul de management
Ariile naturale protejate enumerate mai sus sunt situate în sud-vestul României, pe teritoriul
judeţului Caraş-Severin, în munţii Aninei şi munţii Semenic, incluzând teritorii din următoarele unităţi
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administrativ-teritoriale : Reşiţa, Caraşova, Goruia, Anina, Bozovici, Prigor, Teregova, Văliug, Brebu
Nou, Mehadica, Ticvaniul Mare, Lupac şi Ciudanoviţa, conform tabel nr.1.
Coordonatele geografice în centrul ariei naturale protejate sunt: latitudine N 45°8´07”;
longitudine E21°52´35”. Harta privind localizarea ariei naturale protejate in raport cu Unităţile
Administrativ – Teritoriale este prezentată în Anexa nr.3 la Planul de management.
Ariile naturale protejate vizate de Planul de management
Codul şi denumirea ariei
Suprafaţa (ha)
naturale protejate

Regiunea
biogeografică

Judeţul

O. Parcul Naţional Semenic
Cheile Caraşului

36. 051,5

ROSCI0226
SemenicCheile Carasului

37.458,7

Continentală

CaraşSeverin

ROSPA0086
Muntii
Semenic-Cheile Carasului

36.213,5

Continentală

CaraşSeverin

2.2.8.2. Cheile Caraşului
2.2.8.3. Izvoarele Caraşului

3.028,3
587,0

2.2.8.4. Izvoarele Nerei

4.893,0

2.2.8.5. Cheile Gârliştei

517,0

2.2.8.6. Bârzăviţa
2.2.8.7. Rezervaţia BuhuiMărghitaş
2.2.8.8. Peştera Comarnic

2.690,1
979,0
0,10

CaraşSeverin

Tabelul nr.1
Localităţi
(oraşe, comune, sate)
Suprafaţa
Localitate
(ha)
Reşiţa,
1.516,0
Caraşova,
9.818,4
Goruia,
258,5
Anina,
5.065,0
Bozovici,
4.423,5
Prigor,
6.666,8
Teregova,
2.506,3
Văliug
5.797,0
Reşiţa,
1.659,1
Caraşova,
10.031,4
Goruia,
928,9
Anina,
5.080,5
Bozovici,
4.426,1
Prigor,
6.908,0
Teregova,
2.538,1
Văliug,
5.797,0
Ticvaniul Mare
87,3
Ciudanoviţa
2,3
Reşiţa,
1.533,3
Caraşova,
9.913,2
Goruia,
258,5
Anina,
5.080,0
Bozovici,
4.426,1
Prigor,
6.667,3
Teregova,
2.538,1
Văliug,
5.797,0
Caraşova
2.905,3
Reşiţa
123,0
Anina
540,9
Caraşova
37,1
Prigor
4.893,0

CaraşSeverin
CaraşSeverin
CaraşSeverin
Caraş- Goruia
Severin Caraşova
Anina
Caraş- Văliug
Severin
Caraş- Anina
Severin
Caraş- Caraşova
Severin

173,3
172,7
171,0
2.690,1
979,0
0,10
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2.2.8.9. Peştera Popovăţ

0,10

2.2.9.0. Peştera Buhui

0,10

I.1. Peştera Răsuflătoarei

1,10

IV.15. Peştera Exploratorii
85

CaraşSeverin
CaraşSeverin
CaraşSeverin
CaraşSeverin

15,00

Caraşova

0,10

Anina

0,10

Caraşova

1,10

Caraşova

15,00

Căi de acces în aria protejată
Căi de acces în aria naturală protejată. În prezent există 9 drumuri publice şi 18 drumuri forestiere care
pot asigura accesul cu mijloace auto în majoritatea zonelor. Starea drumurilor este nesatisfăcătoare şi
necesită lucrări de întreţinere şi reparaţii. Principalele drumuri publice ce facilitează accesul în Parcul
Naţional Semenic – Cheile Caraşului sunt:
Tabelul nr.2
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cod

Descriere

Drum Naţional 58
Drum Naţional 57B
Drum Judeţean 582
Drum Judeţean 582 C
Drum Judeţean 582 D
Drum Judeţean 582 E
Drum Comunal 87
Drum Comunal 98
Drum Comunal 46

Acces

Reșiţa - Anina
Oraviţa - Plugova
Reșiţa – Slatina Timiș
Reșiţa - Anina
Văliug - Crivaia
Prislop-Staţiunea Semenic
DN 58 – DJ 582C
DN 58 – DJ 582C
Poneasca – Baraj Poneasca

Carașova; Anina
Poneasca
Prislop; Gărâna
Iabalcea; Anina
Văliug; Crivaia
Prislop; Staţiunea Semenic
Iabalcea
Doman
Poneasca

Trasee turistice în interiorul ariei naturale protejate. În Parcul Naţional Semenic – Cheile
Caraşului sunt neomologate 9 trasee turistice cu o lungime de 102,7 km.
Tabelul nr.3

Trasee turistice
Nr.
Crt.
1

Descriere

Marcaj

Lungime
(km)
20,0

Lacul Secu- Borlovenii Vechi

Bandă roşie

2

Reşiţa-Coronini

Bandă albastră

35,5

3

Comarnic-Semenic

Cruce roşie

10,7

4

Caraşova-Gârlişte

Cruce galbenă

1,0

5

Dl. Certej-Şaua-Cioaca Mare

Cruce albastră

1,3

6

Crucea Iabalcei-Prolaz

Triunghi roşu

3,0

7

Caraşova-Comarnic

Triunghi albastru

9,2

8

Anina-Gârlişte

Punct roşu

9,5

9

Cuptoare-Semenic

Punct albastru

12,5
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2.1.3. Limitele ariei/ariilor naturale protejate vizate de Planul de management
Limitele Parcului Naţional Semenic-Cheile Caraşului s-au stabilit prin HG nr. 230/04.03.2003,
privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea
administraţiilor acestora, rezultând o suprafaţă de 36.051,5 ha.
Siturile Natura 2000: ROSCI0226 Semenic-Cheile Carasului, cu o suprafaţă de 37.458,7 ha si
ROSPA0086 Muntii Semenic-Cheile Caraşului, cu o suprafaţă de 36.213,5 ha, se suprapun peste
teritoriul Parcului Naţional Semenic-Cheile Caraşului.
Suprafaţa totală la care se referă planul de management este de 37.591,3 ha, rezultând din
suprapunerea suprafeţelor Parcului Naţional Semenic-Cheile Caraşului şi a siturilor Natura 2000
ROSCI0226 Semenic-Cheile Carasului si ROSPA0086 Muntii Semenic-Cheile Caraşului.
În interiorul acestor arii naturale protejate se regăsesc următoarele rezervaţii şi monumente ale
naturii desemnate prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional –
Secţiunea a III a - Zone Protejate: 2.282 Cheile Caraşului, 2.283 Izvoarele Caraşului, 2.284 Izvoarele
Nerei, 2.285 Cheile Gârliştei, 2.286 Bârzăviţa, 2.287 Rezervaţia Buhui - Mărghitaş, 2.288 Peştera
Comarnic, 2.289 Peştera Popovăţ, 2.290 Peştera Buhui, precum şi rezervaţia ştiinţifică I.1. Peştera
Răsuflătoarei şi rezervaţia naturală IV.15. Peştera Exploratorii 85 desemnate prin HG nr. 2.151/2004,
privind instituirea regimului de arie naturala protejata pentru noi zone.
2.1.4. Zonarea internă a Parcului Naţional Semenic Cheile Caraşului
Zonarea internă a Parcului Naţional Semenic Cheile Caraşului s-a realizat având în vedere
prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 552/2003 privind
aprobarea zonării interioare a parcurilor naţionale şi a parcurilor naturale, din punct de vedere al
necesităţii de conservare a diversităţii biologice, definindu-se, în conformitate cu prevederile Ordonanţei
de Urgenţă a Guvernului 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, 4 categorii de zone:
-zona de protecţie strictă ( ZPS), cuprinde Rezervaţia ştiinţifică I.1. Peştera Răsuflătoarei, cu o
suprafaţă de 1,1 ha, declarată prin Hotărârea Guvernului nr. 2151/2004 privind instituirea regimului de
arie naturală protejată pentru noi zone. De asemenea zona de protecţie strictă cuprinde suprafaţa sitului
UNESCO – Izvoarele Nerei, cu excepţia suprafeţelor aferente unităţilor amenajistice 28AA, 29AA
(Canton Coşava), 87AA, 88AA (Canton Nera) şi 51CC,din Unitatea de Producţie II Nergana, Ocolul
Silvic Nera precum şi a suprafeţelor aferente drumului de exploatare aparţinând altor sectoare decât cel
forestier, a canalului şi captărilor de apă. Suprafaţa aferentă cantoanelor - 3,3 ha şi cea aferentă drumului
de exploatare aparţinând altor sectoare decât cel forestier, a canalului şi captărilor de apă – 6,2 ha, sunt
incluse in zona de protecţie integrală a Parcului Naţional Semenic – Cheile Caraşului. Suprafaţa de 6,2 ha
aferentă drumului de exploatare, captărilor de apă şi canalului a fost determinată luându-se în considerare
o lăţime de 5 metri atat pentru drum cât şi pentru canal. Prin urmare suprafaţa totală a zonei de protecţie
strictă este de 4668,8 ha.
Suprafeţele din fondul forestier incluse în zonele de protecţie strictă se regăsesc în tabelul
următor:
Suprafeţe de fond forestier încluse în Zona de protecţie strictă
Tabelul nr.4
Nr.
Ocol
Unitate de
Unitate amenajistica
Silvic
productie
Reşiţa
U.P IX Caraşova 66 % (1,1 ha)
1
2
Nera
UP II Nergana
19; 20; 24; 25; 28A,B; 29A,B,N,V; 31-33; 51A,B,C,D;
52A,B; 53-86; 87A; 88A; 89-100; 101A,N1,N2; 102A,N;
103A,N1,N2,N3,N4; 104A,V; 105A, 106A,C,V,N; 107A,
108-143.
U.P III Nerganita 6-29; 39-63.
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De asemenea în zona de protecţie strictă este inclusă suprafata de 11,5 ha aferantă enclavelor din
fondul forestier inclus în situl UNESCO – Izvoarele Nerei
-zone de protecţie integrală (ZPI) în suprafaţă de 7764,6 ha, din care fond forestier 6.543,9 ha
cuprind cele mai valoroase bunuri ale patrimoniului natural din interiorul parcurilor naţionale şi naturale;
Suprafeţele din fondul forestier incluse în zonele de protecţie integrală se regăsesc în tabelul
următor:
Suprafeţe de fond forestier incluse în Zona de protecţie integrală
Tabelul nr.5
Nr.
Ocol
Unitate de
Unitate amenajistica
Silvic
productie
1
U.P V Celnic
28 – 30; 41 – 47; 48A,B,C; 49; 72; 73.
2
3

Anina

4
5
6
7
8
9
10

Oravita
Resita
Nera

U.P
VII 4; 13; 14; 16-18.
Marghitaş
U.P
VIII 7-9; 12-15; 20B,R.
Cereşnaia
U.P IX Buhui
1B; 3-7; 8A,B,C,D,E,F,N; 9 – 12; 22-24; 26; 27A,B,E; 29;
30A; 31.
U.P
X 1; 2; 4; 5; 14-40; 41A,B,C,D,E,F,G,H,I,J; 42-51;
Izv.Carasului
52A,B,C,D,E,F; 53-56; 59.
U.P III Jitin
13-15; 18-22
U.P IX Carasova 50-70.
U.P X Comarnic 1-4; 8; 23; 25; 40A; 41-44; 60-66; 89; 91-116.
U.P XI Ravniste 1-40.
UP II Nergana
28AA; 29AA; 51CC; 52C,D,E; 87AA; 88AA; 101B; 102B;
103B; 104B,C,D; 105B; 106B; 107B,C,D.
U.P III Nerganita 30-38.

Faţă de prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 552/2003
privind aprobarea zonării interioare a parcurilor naţionale şi a parcurilor naturale, din punct de vedere al
necesităţii de conservare a diversităţii biologice, din care rezultă o suprafaţă totală de 10.213,8 ha fond
forestier inclus în zona de conservare specială, au survenit următoarele modificări:
a.)Includerea în zona de protecţie integrală a 971,6 ha , după cum urmează:
-Ocolul Silvic Anina Unitatea de Producţie V Celnic – unităţile amenajistice: 43, 44 B, 46 B,
46C, 46D, 47, în suprafaţă de 107,1 ha. Propunerea a fost făcută în vederea corelării suprafeţei
Rezervaţiei Naturale Cheile Gârliştei, cu cea menţionată în Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului
de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate;
-Ocolul Silvic Anina Unitatea de Producţie VII Mărghitaş, parcelele: 4; 13; 14; 16-18, în
suprafaţă de 156,9 ha. Propunerea a fost făcută având în vedere necesitatea asigurării protecţiei Peşterii
Mărghitaş şi lacului de acumulare Mărghitaş ţinând seama de panta mare a terenului, a prezenţei rocii la
suprafaţă, cu vegetaţie specifică acestui tip de staţiune.
-Ocolul Silvic Anina Unitatea de Producţie VIII Cereşnaia, parcelele: 7-9; 12-15, 20B,R în
suprafaţă de 267,4 ha. Propunerea a fost făcută având în vedere necesitatea asigurării protecţiei lacului de
acumulare Mărghitaş, a captării de apă potabilă pentru Oraşul Anina, ţinând seama de panta mare a
terenului, a prezenţei rocii la suprafaţă, cu vegetaţie specifică acestui tip de staţiune.
-Ocolul Silvic Anina Unitatea de Producţie IX Buhui, unităţile amenajistice: 1 B; 3-7;
8B,C,E,F,N; 9E,F,G,H; 10C; 12F; 22; 23; 24A%,B,C,D,H,I,J; 27B,E; 30 A; 31, în suprafaţă de 309,8 ha.
Includere în zona de protecţie integrală a avut în vedere protejarea Izvoarelor Certez, care alimentează
captarea cu apă potabilă a oraşului Anina.
-Ocolul Silvic Anina Unitatea de Producţie X Izvoarele Caraşului, unităţile amenajistice:
1; 2; 4; 5, în suprafaţă de 130,5 ha. Includere în zona de protecţie integrală a avut în vedere evitarea
perturbării obiectivelor pentru care a fost declarată rezervaţia naturală Izvoarele Caraşului.
Suprafaţa fondului forestier inclus în zona de protecţie integrală este de 6.543,9 ha
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Intreaga suprafaţă de 11.201,2 ha de fond forestier inclus în zonele de protecţie strictă şi integrală
este proprietate publică a statului, administrată de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva
Menţionăm că în zona de protecţie integrală, precizată mai sus, este inclusă suprafaţa de 4.677,2
ha, reprezentând păduri virgine şi seculare de fag, desemnate ca sit al patrimoniului natural UNESCO”Izvoarele Nerei ”, astfel:
- Ocolul Silvic Nera, Unitatea de Producţie II Nergana, unităţile amenajistice: 19, 20, 24, 25, 28, 29,
31-33, 52AB, 53-100,101AN1N2, 102AN, 103AN1N2N3N4, 104AV, 105A, 106ACVN, 107A, 108143;
- Ocolul Silvic Nera, Unitatea de Producţie III Nergăniţa, unităţile amenajistice: 6-29, 39-63.
Totodată în zona de protecţie integrală sunt incluse enclavele din interiorul grupelor de parcele
precizate în tabelul nunărul 4, pajiştile din zona Navăţul Mare, versantul drept al Cheilor Caraşului
precum şi alte terenuri cu valoare deosebită. Terenurile destinate producţiei agricole, pe unităţi
administrativ teritoriale, incluse în zonele de protecţie integrală se prezintă în tablelul următor:
Suprafeţele terenurilor destinate producţiei agricole incluse în zona de protecţie integrală
Tabelul nr.6
Nr.
Suprafaţa
Unitatea administrativ teritorială
ctr.
- ha 1 Caraşova
571,6
2 Prigor
415,1
3 Văliug
215,6
4 Goruia
17,9
Total
1.220,2
-zone de conservare durabilă (ZCD), fac trecerea între zonele cu protecţie integrală şi cele de
dezvoltare durabilă.
În cazul fondului forestier, în primul rând de parcele întregi limitrofe zonei de protecţie integrală
sunt permise exclusiv lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor, lucrări speciale de conservare cu
accent pe promovarea regenerării naturale şi fără extragerea lemnului mort, cu excepţia cazurilor în care
se manifestă atacuri de dăunători ai pădurii ce se pot extinde pe suprafeţe întinse .
Suprafeţele din fondul forestier incluse în zonele de conservare durabilă se regăsesc în tabelul
următor:
Suprafeţe de fond forestier incluse în Zona de conservare durabilă
Nr.
crt.
1
2

Ocol Silvic/
Proprietar
Anina

3
4
5
6
7 Bozovici

Unitate amenajistica
Primul rand de parcele intregi
Unitate
de limitrofe zonelor de protective
productie
stricta sau integrala
U.P. IV Brădet
8.
U.P. V Celnic
27; 31; 39; 40.
U.P. VI Anina
1A,B,C,D; 8A,B;
9A,B,C,D,E,F.
U.P. VII Mărghitaş 2; 3; 5; 15; 19;
21A,B,C,D,E,F,G,H.
U.P. VIII Cireşnaia 2-6; 10; 11A,B,R; 16-19; 20A.
U.P IX Buhui
1A,R; 2; 13; 19; 20; 25;
27C,D,F,V; 28; 30B,C,R1,R2.
U.P. X Izv.
3; 6; 9; 10; 12; 13; 57; 58; 60;
Carasului
61N; 62N.
U.P. III Poneasca
17-20; 32; 35; 36; 41-44; 55;

Tabelul nr.7

Alte parcele incluse in zona
de conservare durabila
25; 26; 32; 33-38.
2A,B,C,D,E,R,V; 3; 4; 7.
1; 6-12; 20; 22A,B.
14-18; 21.
7; 8; 11.
1-16; 21-31; 33; 34; 37-40;
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8

U.P. VII Resita

9
10 Resita

U.P. IX Carasova
U.P. X Comarnic

11 Nera

U.P.II Nergana

12
13

U.P. III Nerganita
U.P. I Cuca Gozna
Valiug

14

U.P. II Bolnovat

15

U.P. III Băile

16

U.P. IV Berzoviţa

17
18
19
10
20
21 Primaria
Caraşova
22

U.P. V Faţa Beţii
U.P. VI Crivaia
U.P. IX Trei Ape
U.P. XI Semenic
U.P. XII Molidu
U.P. I
PrimariaCarasova
Amenajamentul
padurii folosinţă
forestieră publică
Carasova
O.S. Reşiţa, UP VII

23 Primăria
Reşiţa
24 Persoane
25 Fizice
26
27
28

O.S. Reşiţa, UP X
O.S. Văliug, UP II
O.S. Văliug, UP III
O.S. Văliug, UP V
O.S. Văliug, UP VI

57- 59.
20-23; 26; 28; 31.

45-54; 56; 60-108.
5-19; 24; 25; 27; 29; 30; 3238.
47; 48.
46.
5; 7; 9-11; 22; 26; 32; 33; 38; 6; 12-21; 27-31; 34-37; 4639; 45; 59; 67; 81; 82; 58; 68-80; 83; 84.
85;86A,B,C; 87; 88, 90.
15-18; 21; 23; 26; 27; 30;
1-14; 22; 39.
34-38; 40-50; 51A,B,C,D.
3-5; 64.
55-60, 62-65; 66%, 67-73;
74%; 75%; 76%; 77%;
78%; 79%; 89%; 81%;
82%; 83%; 84%.
2-6; 7%; 9; 11; 12; 13% 1424; 26-55.
1-6;
7A,B,C,D;
8-26;
27BCD, 28-40; 41B,C,D;
42-56; 57B; 58.
1-26; 27A,B,V; 28-45; 4854.
1-31.
1-14; 15A,B; 16-36.
34-46.
4-6, 8-13, 18-20.
1-3; 7; 14-17; 21-34.
1-26; 27A,B,C,D,E; 28-44.
21; 22; 25; 28.
1-5; 7-12; 19-20; 23; 24; 26;
27; 29; 30.
1; 61; 62; 104.
24; 32; 101;102; 103.

32A; 35; 37.
47A,L; 49A; 50C.
9; 11; 24; 26; 27; 28.
24; 25; 26; 27; 56.
15; 16; 17; 25.
15A.

Suprafaţa totală a fondului forestier inclus în zona de conservare durabilă este de 19.225,9 ha
19.213,4 din care 18.601,1 ha 18.588,6 ha proprietate publică a statului, administrată de Regia Naţională
a Pădurilor – Romsilva, 545,9 ha proprietate publică a unităţii administrativ teritoriale Caraşova, 32,8 ha
proprietate publică a unităţii administrativ teritoriale Reşiţa şi 46,1 ha proprietate a persoanelor fizice.
Terenurile destinate producţiei agricole, pe unităţi administrativ teritoriale, incluse în zonele de
conservare durabilă se prezintă în tablelul următor:

Suprafeţele terenurilor destinate producţiei agricole incluse în zona de conservare durabilă
Tabelul nr.8
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Nr.
ctr.
1
2
3
4
5
6
7
Total

Unitatea administrativ teritorială
Reşiţa
Caraşova
Anina
Prigor
Bozovici
Teregova
Văliug

Suprafaţa
- ha 103,5
3.384,1
103,1
6,9
181,4
119,8
270,3
4.169,1

-zone de dezvoltare durabilă (ZDD), sunt zonele în care se permit activităţi de
investiţii/dezvoltare, cu prioritate cele de interes turistic, dar cu respectarea principiului de utilizare
durabilă a resurselor naturale şi de prevenire a oricăror efecte negative semnificative asupra
biodiversităţii.
În zona de dezvoltare durabilă din parcul naţional au fost incluse suprafeţe din raza unităţilor
administrativ teritoriale aferente intravilanului localităţilor, zone de extravilan cu diverse categorii de
folosinţă, cu privire la care se propun proiecte de dezvoltare, respectiv oraşul Anina – 39,7 ha (Cireşnaia
– 10,8 ha; DN -4,0 ha; Complex Mărghitaş – 4,5 ha; Pensiunea Erika - 0,6 ha; Strada Gârlistei – 1,9 ha;
parte din Poina Izvarna – 2,9 ha, P. Marghitasul Mic – 15,0 ha), comuna Văliug – 87,9 ha (Statiunea
Semenic – 47,8 ha, pârtie ski – 28,5 ha, Vila Klaus – 1,4 ha, Crivaia – 7,6 ha, Tabara copii Crivaia - 1,2
ha, enclava 1,4 ha), comuna Prigor – 7,4 ha (Staţiunea Semenic – 7,4 ha), precum şi unele suprafeţe din
fond forestier din categoria de folosinţă clădiri, curţi şi depozite, precum şi terenuri cultivate pentru
nevoile administraţiei, în suprafaţă totală de 26,6 ha. De asemenea în zona de dezvoltare durabilă din
parcul naţional sunt incluse suprafeţele de fond forestier din cadrul Ocolului Silvic Văliug, Unităţile de
Producţie I Cuca Gozna şi II Bolnovăţ, de propuse a face obiectul proiectului de dezvoltare a domeniului
schiabil din zona Semenic, în suprafaţă de 24,4 ha. Suprafaţa totală a zonelor de dezvoltare durabilă este
de 235,1 ha, din care fond forestier 143,0 ha, din care drumuri forestiere 93,7 ha.
Suprafeţe de fond forestier (exclusiv drumuri forestiere) incluse în Zona de dezvoltare durabilă
Tabelul nr.9
Nr. Ocol Silvic
Unitate de productie
Unitate amenajistica
crt.
1
Resita
U.P. X Resita
24AA,CC1,CC2;
40CC1,CC2,CC3;
86AA,CC (3,3 ha)
2
Văliug
U.P. I Cuca Gozna
66%; 74%; 75%; 76%; 77%; 78%; 79%;
89%; 81%; 82%; 83%; 84%; 97CC. (24,2
ha)
3
U.P. II Bolnovat
7%; 13% (0,2 ha)
4
U.P. III Băile
7AA,CC; 27A; 41A; 57AA,CC1,CC2,M,S
(10,6 ha)
5
U.P. IV Berzoviţa
27AA,CC (0,3 ha)
6
U.P. VI Crivaia
15 N (1,0 ha)
7
U.P. XII Molidu
27AA,CC (0,4 ha)
8
Anina
U.P. V Celnic
48M (0,5 ha)
9
U.P. VI Anina
1M; 2AA,CC; 8M; 9M. (2,8 ha)
10
U.P. VII Mărghitaş
21M1,M2; 22M1,M2 (1,4 ha)
11
U.P. VIII Cireşnaia
11CC,M,V1,V2 (2,2 ha)
12
U.P. IX Buhui
8A,CC1,CC2,CC3 (0,9 ha)
13
U.P. X Izvoarele Caraşului
41CC; 52M (1,6 ha)

15

De asemenea sunt incluse în zona de dezvoltare durabilă suprafaţa aferentă drumurilor naţionale,
drumurilor judeţene, drumurilor forestiere, reţelelor electrice care traversează zonele de protecţie
intergrală şi zonele de conservare durabilă ale Parcului Naţional Semenic – Cheile Caraşului. Solicitările
privind lucrările ce vizează intervenţii în zonele limitrofe obiectivelor menţionate, pentru menţinerea în
stare de funcţionare a infrastructurii de transport şi a celei de furnizare a utilităţilor publice precum şi de
prevenire a unor posibile accidente se vor analiza de administraţia parcului Naţional Semenic –Cheile
Caraşului cu maximă celeritate.
Centralizatorul zonării interne a Parcului Naţional Semenic-Cheile Caraşului este redat în tabelul
următor:
Centralizatorul zonării interne
Tabelul nr.10
Nr.
Categorii de folosinţă
Suprafaţa
Crt.
Fond
Pajişti şi alte
Terenuri cu alte
Zona
totală
forestier
folosinţe agricole
folosinţe
ha
ha
ha
ha
1
Zonă cu protecţie
4657,3
4657,3
strictă
2
Zonă de protecţie
7764,1
6543,9
1.220,2
integrală
3
Zonă de conservare
23.395,0
19.225,9
4.169,1
durabilă
4
Zonă de dezvoltare
235,1
143,0
54,6
37,5
durabilă
Total
36.051,5
30.570,1
5.443,9
37,5
Harta zonării interne a Parcului Naţional Semenic-Cheile Caraşului este prezentată în Anexa nr. 4
la Planul de management.

2.2.Obiective de conservare
Obiectivele de conservare din arealul Parcului Naţional Semenic – Cheile Caraşului sunt redate
succint în tabelele următoare:
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Rezervaţii ştiintifice
Obiective naturale-Rezervaţia ştinţifică I.1. Peşterea Răsuflătoarei
- habitate naturale terestre şi/sau acvatice şi
- elementele de interes ştiinţific sub aspect floristic, faunistic, geologic, speologic, paleontologic,
pedologic sau de altă natură
Habitat: 8310 Peşteri în care accesul publicului este interzis
Elementele de interes ştiinţific sub aspect speologic: stalactite, stalagmite tip lumânare, stalagmite
ramificate, coloane, microgururi, cuiburi de perle, cruste, clusterite, domuri, draperii, baldachine,
coralite, baraje concreţionate, monocristale, anemolite şi mondmilch.
Elementele de interes ştiinţific sub aspect paleontologic: în Sala Ibex s-a identificat un craniu
concreţionat de Capra ibex, în Sala Urşilor s-au identificat cranii şi fragmente de oase de Ursus
spelaeus.
Elementele de interes ştiinţific sub aspect faunistic: Biocenoza parietală conţine specii troglofile
(Oxychilus glaber, Gyas annulatus, Meta menardi), subfosile (Triphosa dubitata, Triphosa
sabaudiata, Scoliopteryx libatrix, Limonia nubeculosa) şi guanofile (Heteromyza atricornis).
Bocenoza de planşeu (zona afotică) are o specie troglobiontă endemica (Lithobius dacicus) şi
câteva troglofile (Oxychilus glaber, Gyas annulatus, Mesoniscus graniger, Heteromurus nitidus
paucidentatata)

Tabelul nr.11
Suprafaţă (ha)
1,1

Importanţa ştiinţifică
Speologică, paleontologică, faunistică.

Parc naţional

Tabelul nr.12

Obiective naturale – Parcul Naţional Semenic – Cheile Caraşului
Tipuri de ecosisteme
/complexe de ecosisteme cu
înaltă valoare conservativă
(oricare din cele 6 categorii)
E1 Ecosisteme forestiere

Suprafaţă
(ha)

Principalele
caracteristici/zona funcţională în care sunt localizate

30.425,4 O caracteristică esenţială pentru acest tip de
ecosistem, reflectată în structura florei şi vegetaţiei,
este existenţa a numeroase specii termofile de origine
mediteraneeană, balcanică, balcano-ilirică, balcanicopanonică şi moesică. Cea mai mare extindere o au
pădurile de fag care ocupă peste 80% din suprafaţa
parcului national. Vegetaţia forestieră este constituită

Presiuni /
ameninţări

Intensitate

B02.01.02
B02.04

scăzută
scăzută

B02.05

scăzută

B02.06

scăzută

Impacturi
Localizare (geometrie)

Magnitudine
generală

UP I Semenic
În zona de
conservare durabilă
În zona de
conservare durabilă
În zona de
conservare durabilă
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aproape în întregime din făgete pure, unele cu
structură plurienă şi consistenţă plină.
Pădurile subxerofile de cer, gărniţă şi gorun sunt slab
reprezentate. La obârşia văii Caraşului se află o zonă
interesantă din punct de vedere geologic, geografic şi
floristic. Aici pe câteva platouri calcaroase, doline şi
mici bazine se întâlnesc brădete cu floră acidofilă şi
brădete cu fag ce se remarcă prin bogăţia ferigilor şi a
orhideelor.

B03

scăzută

B04

scăzută

B05

scăzută

B07
B08

scăzută
scăzută

B08.01

scăzută

B08.02

scăzută

B08.03

scăzută

B08.04

medie

B08.06

medie

B08.08
B08.09
B08.10
D01.01
D02.01
D02.02
D02.03
E01.03

scăzută
scăzută
medie
scăzută
scăzută
scăzută
scăzută
scăzută

E03.01

medie

F02.03

medie

F03.02

medie

În zona de
conservare durabilă
În zona de
conservare durabilă
În zona de
conservare durabilă
Pe suprafaţa parcului
În zona de
conservare durabilă
În zona de
conservare durabilă
În zona de
conservare durabilă
În zona de
conservare durabilă
În zona de
conservare durabilă
În zona de
conservare durabilă
Pe suprafaţa parcului
Pe suprafaţa parcului
Pe suprafaţa parcului
Pe suprafaţa parcului
Pe suprafaţa parcului
Pe suprafaţa parcului
Pe suprafaţa parcului
În zona de
conservare durabilă
De-a lungul traseelor
de vizitare şi a
zonelor de agrement
De-a lungul
cursurilor de apă
Pe suprafaţa parcului
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Ecosisteme de pajişti

5.195,1 Pajiştile xerofile şi cele xero-mezofile instalate pe
locul pădurilor defrişate se remarcă prin dominarea
unor specii ca Stipa eriocaulis, Festuca valesiaca,
Festuca rupicola, Agrostis tenuis.

F04.02
F05.04
G01.03.02
G05.07
H05
H06.01
J01.01
K01.01
L05
L09
A03
A04.01.01
A04.01.02
A10.01

medie
medie
medie
medie
medie
scăzută
scăzută
medie
scăzută
scăzută
Scăzută
Ridicată
Ridicată
Scăzută

B01.01

Scăzută

D01.01

Scăzută

D01.02

Scăzută

D02.01

Scăzută

D02.02

Scăzută

D02.03

Scăzută

D03.01.02

Medie

E01.03
E03.01

Medie
Scăzută

Pe suprafaţa parcului
Pe suprafaţa parcului
Pe suprafaţa parcului
Pe suprafaţa parcului
Pe suprafaţa parcului
Pe suprafaţa parcului
Pe suprafaţa parcului
Pe suprafaţa parcului
Pe suprafaţa parcului
Pe suprafaţa parcului
Pe suprafaţa parcului
Golul alpin Semenic
Golul alpin Semenic
Pe suprafaţa
păşunilor
Pe suprafaţa
păşunilor
Pe suprafaţa
păşunilor
Pe suprafaţa
păşunilor
Pe suprafaţa
păşunilor
Pe suprafaţa
păşunilor
Pe suprafaţa
păşunilor
În zona Buhui –
Mărghitaş, Semenic
Caraşova, Iabalcea
De-a lungul traseelor
de vizitare şi a
drumurilor existente,
pe lângă sălaşe
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Ecosisteme subterane

Cavităţi naturale cu dezvoltare a galeriilor mai mare
de 5 m, accesibile omului, goluri naturale orizontale
sau verticale dispuse dendritic, ortogonal, labirintic

E04.01

Scăzută

E06.02

Scăzută

F03.02.01

Scăzută

F04.02

Scăzută

F05.04

Medie

G01.02

Scăzută

G01.03
G01.08

Medie
Scăzută

G02.02
H05.01
H06.01

Scăzută
Medie
Medie

I02
J01.01
J02.07.02
J03.01

Medie
Medie
Medie
Scăzut

K01.03
K02.01

Medie
Scăzută

E03.01
F03.02.01

Scăzută
Medie

G01.04.01
G01.04.02
G01.04.03
G05.04

Scăzută
Medie
Ridicată
Scăzută

Caraşova, Iabalcea,
Semenic
Caraşova, Iabalcea,
Semenic
Pe suprafaţa
păşunilor
Pe suprafaţa
păşunilor
Pe suprafaţa
păşunilor
Cheile Caraşului,
Semenic
Semenic
Cheile Caraşului,
Semenic, Anina
Semenic
Golul alpin Semenic
Semenic, Anina
Caraşova, Iabalcea,
Cuptoare
Caraşova
Semenic
Pe suprafaţa
păşunilor
Semenic
Pe suprafaţa
păşunilor
În peşteri
În peşteri, colectare
de fosile
În peşteri
În peşteri
În peşteri
În peşteri din Cheile
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G05.07
G05.08
H02.02
H05.01
H06.01
H06.02
Ecosisteme de stâncării şi
grohotişuri
Ecosisteme de apă dulce

Scăzută
Medie
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută

25,0
40,0 Constituit din habitate acvatice – izvoare, râuri,
(exclusiv pâruri, lacuri naturale şi antropice, acumulări de apă
subterană, izvoare cu depunere de travertin, turbării.
ape de
suprafaţă)

B08.04

Medie

B08.06

Medie

E01.01
E01.03
E03.01
F05.04

Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută

H01.05

Scăzută

H01.08
H02.02

Scăzută
Scăzută

J02.06.02

Scăzută

Caraşului
În peşteri
Peşterile închise
În peşteri
În peşteri
În peşteri
În peşteri
De-a lungul
cursurilor de apă
De-a lungul
cursurilor de apă
Anina
Semenic
Anina
Caraş, Cheile
Gârliştei
De-a lungul
cursurilor de apă
Anina
De-a lungul
cursurilor de apă
subterane
Semenic
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Statut de conservare
Protecţie internatională
Specii protejate la nivel
EURO Alte
naţional şi internaţional
IUCN
N
Berna CMS AEWA
BATS Convenţii
Campanula crassipes
Ruscus aculeatus
5A
Austropotamobius torrentium DD

3

III

Carabus variolosus
Lucanus cervus

AC
NT

3
3, 4A

III

Cerambyx cerdo

VU

3

II

Morimus funereus
Rosalia alpina

VU
VU

3
3, 4A

II

Nymphalis vaualbum
Lycaena dispar
Maculinea nausithous
Callimorpha quadripunctaria
Isophya costata
Odontopodisma montana
Odontopodisma rubripes
Chilostoma banaticum
Unio crassus

LC
NT
LR/NT

3, 4A
3, 4A
3, 4A

II
II

LC
NT
NT

3, 4A
4B
3, 4A
3, 4A
3

EN

Tabelul nr. 13

Impacturi
Localizare
Magnitudine
Intensitate
(geometrie)
generală
Scăzută
În
habitatele
specifice
B08.04
Scăzută
Cursurile de apă
B08.06
Scăzută
E03.01
Scăzută
H01.05
Scăzută
J02.06.02
Scăzută
Neidentificate B02.04
Scăzută
Habitate
de
B02.05
Scăzută
pădure
Neidentificate
Habitate
de
pădure
de
cvercinee
Neidentificate
B02.04
Scăzută
Habitate
de
B02.05
Scăzută
pădure
Neidentificate
Neidentificate
A03.01
Scăzută
Pajişti
Neidentificate
A03.01
Scăzută
Pajişti
A03.01
Scăzută
Pajişti
A03.01
Scăzută
Pajişti
Neidentificate
B08.04
Scăzută
Cursurile de apă
B08.06
Scăzută
E03.01
Scăzută
H01.05
Scăzută
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Presiuni
ameninţări
Neidentificate
B09

/

Zubovskya banatica
Odontopodisma montana
Saga pedo
Holandrina holandri

CR
LC
VU

Herilla ziegleri dacica

4B
4B
4A
4B

II

4B

Alburnoides bipunctatus

III

Barbus meridionalis

NT

Romanogobio albipinnatus
vladykovi

LC

Romanogobio kesslerii
banaticus

LC

3, 5A

III

J02.06.02
A03.01
A03.01
A03.01
B08.04
B08.06
E03.01
H01.05
J02.06.02
B08.04
B08.06
E03.01
H01.05
J02.06.02
B08.04
B08.06
E03.01
H01.05
J02.06.02
B08.04
B08.06
E03.01
H01.05
J02.06.02
B08.04
B08.06
E03.01
H01.05
J02.06.02
B08.04
B08.06
E03.01
H01.05
J02.06.02

Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută

Pajişti
Pajişti
Pajişti
Cursurile de apă

Cursurile de apă

Cursurile de apă

Cursurile de apă

Cursurile de apă

Cursurile de apă
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Leucaspius delineatus
delineatus

LC

Cobitis taenia

LC

Sabanajewia aurata balcanica

III

3

III

3

III

B08.04
B08.06
E03.01
H01.05
J02.06.02
B08.04
B08.06
E03.01
H01.05
J02.06.02
B08.04
B08.06
E03.01
H01.05
J02.06.02
B08.04
B08.06
E03.01
H01.05
J02.06.02
G01.03.02

Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută

Cottus gobio

LC

3

Salamandra salamandra

LC

4B

Ichthyosaura alpestris

LC

G01.03.02

Scăzută

Lissotriton vulgaris

LC

G01.03.02

Scăzută

Triturus cristatus

LC

3, 4A

II

G01.03.02

Scăzută

Bombina variegata

LC

3, 4A

II

G01.03.02

Scăzută

Bufotes viridis

LC

4A

II

G01.03.02

Scăzută

Bufo bufo

LC

4B

G01.03.02

Scăzută

II

Cursurile de apă

Cursurile de apă

Cursurile de apă

Cursurile de apă

Habitate
forestiere
Habitate
specifice
Habitate
specifice
Cuptoare,
Iabalcea
Habitate
specifice
Habitate
specifice
Habitate
specifice
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Hyla arborea
Pelophylax ridibundus

LC
LC

4A

II

Neidentificate
G01.03.02
Scăzută

Rana dalmatina

LC

4A

II

G01.03.02

Scăzută
Scăzută
Scăzută

Rana temporaria

LC

4B, 5A

II

F03.02.01
G01.03.02

Lacerta viridis

LC

4A

II

F03.02.01
G01.03.02

Scăzută
Scăzută

Lacerta agilis

LC

4A

II

G01.03.02

Scăzută

Zootoca vivipara
Podarcis muralis

LC
LC

4A
4A

II

J01.01
G01.03.02

Scăzută
Scăzută

Ablepharus kitaibelii
Anguis fragilis

LC
NT

4B

Natrix tessellata

LC

4A

II

Zamenis longissimus
Coronella austriaca

LC
LC

4A
4A

II
II

Vipera ammodytes

LC

4A

II

LC
LC
LC
LC

4B
3
3
3
3

Vipera berus
Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Circus aeruginosus
Circus cyaneus

II

II
II

Neidentificate
A03.01
J01.01
B08.04
B08.06
E03.01
H01.05
J02.06.02
Neidentificate
A03.01
J01.01
F03.02.01
II
II
II
II

DA
DA

Habitate
specifice
Habitate
specifice
Anina
Habitate
specifice
Anina
Habitate
specifice
Habitate
specifice
Pajişti
Habitate
specifice

Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută

Pajişti

Scăzută
Scăzută
Scăzută

Pajişti

Neidentificate
G05.11
Scăzută
CITES - II Neidentificate
CITES – II Neidentificate
CITES – II Neidentificate

Cursurile de apă

Habitate
specifice
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Circus pygargus
Aquila chrysaetos
Aquila pomarina
Hieraaetus pennatus
Pernis apivorus

LC
LC
LC
LC
LC

3
3
3
3
3

Circaetus gallicus

LC

Falco subbuteo
Falco columbarius
Falco vespertinus
Buteo buteo
Garrulus glandarius
Bonasa bonasia
Bubo bubo
Otus scops
Athene noctua
Strix aluco

LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Strix uralensis

LC

Tyto alba
Crex crex

LC
LC

4B
3

Caprimulgus europaeus

LC

3

Alcedo atthis

LC

3

II

Apus apus
Tachymarptis melba
Picus canus

LC
LC
LC

3

II
II

II
II
II
II

II
II
II
II
II

CITES – II
CITES – II
CITES – II
CITES – II
CITES – II

3

II

II

CITES – II H06.01

4B

II
II
II

II
II
II

CITES – II
CITES – II
CITES – II
CITES – II

3
5C
5C
3
4B

III
II
II
II
II

CITES – II
CITES – II
CITES – II
CITES – II

II

CITES – II

II

II

DA

CITES – II

Neidentificate
Neidentificate
Neidentificate
Neidentificate
H06.01
Scăzută

Neidentificate
Neidentificate
Neidentificate
Neidentificate
Neidentificate
Neidentificate
Neidentificate
Neidentificate
Neidentificate
B02.04
B02.05
B02.04
B02.05
Neidentificate
A03.01
J01.01
A03.01
J01.01
B08.04
B08.06
E03.01
H01.05
J02.06.02
Neidentificate
Neidentificate
B02.04

Scăzute

În teritoriul de
cuibărit
În teritoriul de
cuibărit

Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută

În
habitate
forestiere
În
habitate
forestiere

Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută

Pajişti

Scăzută

În

Pajişti
Cursurile de apă

habitate
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Dendrocopos major

LC

Dendrocopos syriacus

LC

Dendrocopos leucotus

II
3

II

3

II

Dryobates minor

LC

II

Leiopicus medius

LC

II

Hirundo rustica
Corvus corax
Corvus monedula
Parus major
Parus palustris
Parus montanus
Troglogytes troglodytes
Sylvia atricapilla
Sylvia communis
Turdus philomelus
Turdus merula
Oenanthe oenanthe
Erithacus rubecula
Lullula arborea
Anthus campestris
Ficedula parva
Ficedula albicollis
Lanius minor
Lanius collurio

LC
LC
LC
LC
LC
LC

II

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

4B
3
3
3
3
3
3

Emberiza citrinella
Emberiza hortulana

LC
LC

3

4B
5C

LC
LC

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

B02.05
B02.04
B02.05
B02.04
B02.05
B02.04
B02.05
B02.04
B02.05
B02.04
B02.05
Neidentificate
Neidentificate
Neidentificate
Neidentificate
Neidentificate
Neidentificate
Neidentificate
Neidentificate
Neidentificate
Neidentificate
Neidentificate
Neidentificate
Neidentificate
Neidentificate
J01.01
Neidentificate
Neidentificate
Neidentificate
A10.01
J01.01
Neidentificate
A10.01
J01.01

Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută

forestiere
În
habitate
forestiere
În
habitate
forestiere
În
habitate
forestiere
În
habitate
forestiere
În
habitate
forestiere

Medie

Pajişti

Scăzută
Scăzută

Pajişti
tufărişuri

cu

Scăzută
Scăzută

Pajişti
tufărişuri

cu
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Emberiza cia
Carduelis carduelis
Carduelis cannabina
Fringilla coelebs
Canis lupus

LC
LC
LC
LC
LC

Ursus arctos

3, 4A

II
II
II
II
II

CITES – II

LC

3, 4A

II

CITES – II

Martes foina
Martes martes
Meles meles
Mustela putorius
Mustela nivalis
Lynx lynx

LC
LC
LC
LC
LC
LC

5B
5A
5B
5A
5B
3, 4A

II
II
III
III
III
III

CITES – II
CITES – II

Felis silvestris

LC

4A

II

CITES – II

Cervus elaphus

LC

5B

II

Neidentificate
Neidentificate
Neidentificate
Neidentificate
F03.02.03
F05.04
F03.02.03
F05.04
Neidentificate
Neidentificate
Neidentificate
Neidentificate
Neidentificate
F03.02.03
F05.04
F03.02.03
F05.04
F05.04

Capreolus capreolus

LC

5B

II

F05.04

Scăzut

Sus scrofa

LC

5B

F03.02.03

Scăzut

LC

5B

F03.02.03

Scăzut

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT

5B
3
3
3
3
3
3

Vulpes vulpes
Sorex araneus
Sciurus vulgaris
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus blasii
Myotis myotis
Myotis oxygnathus
Myotis bechsteinii

4B

III
II
II
II
II
II
II

CITES – II

II
II

Da
Da
Da
Da
Da
Da

Neidentificate
Neidentificate
G05.08
G05.08
G05.08
G05.08
G05.08
B02.04
B02.05

Scăzut
Scăzut
Scăzut
Scăzut

Pe
suprafaţa
parcului
Pe
suprafaţa
parcului

Scăzut
Scăzut
Scăzut
Scăzut
Scăzut

Pe
suprafaţa
parcului
Pe
suprafaţa
parcului
Pe
suprafaţa
parcului
Pe
suprafaţa
parcului
Pe
suprafaţa
parcului
Pe
suprafaţa
parcului

Medie
Medie
Medie
Medie
Medie
Scăzută

Peşterile închise
Peşterile închise
Peşterile închise
Peşterile închise
Peşterile închise
În
habitate
forestiere
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Myotis capaccinii

VU

3

II

II

Da

Myotis emarginatus
Myotis mystacinus
Miniopterus schreibersi

LC
LC
NT

3

II

3

II

II
II

Da
Da
Da

Plecotus austriacus
Barbastella barbastellus

LC
NT

3

II
II

II
II

Da
Da

B02.04
B02.05
H01.05
Neidentificate
Neidentificate
G05.08
G01.04.02
G01.04.03
Neidetificate
Neidentificate

Obiective socio-culturale – Parcul Naţional Semenic – Cheile Caraşului
Elemente ale patrimoniului
Denumire
Stare de conservare
Localitate
cultural material imobil
Monumente şi ansambluri Cetatea Caraş (Grat)
Neevaluată
Caraşova
arhitectonice
Ansamblul
amenajărilor Neevaluată
hidroenergetice Văliug
Monumente
şi
situri Peştera Ţapului
Neevaluată
arheologice
Porţiunea de cale ferată Oraviţa- Neevaluată
Anina
Ansamblul de mori din Gârlişte Neevaluată
Vila Klauss
Neevaluată
Peştera Gaura Turcului
Neevaluată
Bunuri arheologice şi istorico- Peştera Ţapului
Neevaluată
documentare
Peştera Gaura Pârşului

Neevaluată

Scăzută
Scăzută
Scăzută

Habitate
forestiere
Cursurile de apă

Medie
Medie
Medie

Peşterile închise
Peşteri

Tabelul nr.14
Observaţii

Văliug

Fragmente de zid, şanţuri de apărare, rezervor de apă,
fundaţii de construcţii datate 1200 şi 1323, precum şi
prima atestare a cetăţii regale Castra Regalis – comitatul
regal de Caraş.
Realizat între anii 1901-1959

Caraşova
Anina

Loc de cult din perioada dacică
Terasamentul, tunelele şi viaductele

Gârlişte
Văliug
Reşiţa
Caraşova

Ziduri şi fundaţii din secolul XX
Clădiri
Zid la intrare din secolul XVI
Fragmente ceramice din epoca bronzului, perioada
Hallstatt, Dacică, precum şi artefacte din perioada
modernă
Fragmente ceramice specifice culturii Coţofeni, din
neolitic, epoca bronzului, dacic, prefeudal IV-VIII, feudal
târziu

Reşiţa
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Bunuri

cu

Piatra Albă

Neevaluată

Reşiţa

Peştera Popovăţ
Peştera Cerbului

Neevaluată
Neevaluată

Caraşova
Caraşova

Peştera Racoviţă

Neevaluată

Caraşova

Peştera Cuptorul Porcului

Neevaluată

Caraşova

Peştera cu Oase

Neevaluată

Caraşova

Peştera cu Puţ

Neevaluată

Caraşova

Peştera Cuptorul Ciumei

Neevaluată

Caraşova

Peştera Liliecilor

Neevaluată

Caraşova

Peştera Lungă

Neevaluată

Caraşova

Peştera 2 Mai

Neevaluată

Caraşova

Peştera de la Socolovăţ

Neevaluată

Caraşova

Peştera nr 1 de la Socolovăţ

Neevaluată

Caraşova

Peştera Fugarilor

Neevaluată

Caraşova

Peştera Vraşka

Neevaluată

Caraşova

Neevaluată
Bună

Anina
În fond forestier

Peştera Mărghiţaş
semnificaţie Peisajele forestiere

Tezaur monetar şi urme de prelucrare a fierului, din
secolele XIV-VXII
Unelte din oase de urs, datate din paleolitic
Unelte din oase de urs, datate din paleolitic, cultura
Coţofeni
Fragmente ceramice şi oase cu urme de prelucrare
Fragmente
ceramice
din
perioada
Hallstatului
târziu,dacic, feudalul târziu, secolele XVII-XVIII
Fragmente ceramice, vatră de foc, verigă de fier,
fragmente ceramice, corn de cerb prelucrat
Fragmente ceramice, aşchie de silex, din Cultura
Coţofeni, Hallstat şi fragment de ceramică din perioada
feudală XV-XVI şi modernă
Fragmente ceramice specifice feudalismului mijlociu,
XIV-XV, prefeudal VIII
Fragmente ceramice atipice, specifice perioadei feudale şi
moderne
Fragmente ceramice specifice Culturii Stârcevo-Cris,
Culturii Coţofeni II, neoliticului
Fragmente ceramice specifice perioadei feudale şi
moderne
Fragmente ceramice specifice perioadei feudale şi
moderne
Fragmente ceramice specifice perioadei feudale şi
moderne
Fragmente ceramice specifice perioadei feudale şi
moderne
Fragmente ceramice specifice perioadei feudale şi
moderne, precum şi preistoricului atipic
Silex şi fragmente ceramice specifice Paloeliticului
superior, perioadei feudale târzii
Fragmente ceramice specifice Culturii Coţofeni.
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artistică

Bunuri
cu
etnografică
Bunuri
cu
ştiinţifică

Peisajele
caracterizate
prin Bună
elemente
geomorfologice:
abrupturi, chei, şi văi adâncite,
platouri calcaroase, zone cu
densitate mare de văi oarbe
Peisajul antropic, caracterizat Bună
prin prezenţa construcţiilor de
lemn şi piatră (stâne şi sălaşe),
vetre de sat, tunele viaducte,
canale, lacuri antropice de
suprafaţă şi subteran, drumuri de
piatră,
poteci
de
piatră,
terasamente de cale ferată
Peisajul cavităţilor subterane
Bună
semnificaţie Portul popular
Bună

Cheile Caraşului,
Cheile Gârliştei,
Platoul Iabalcea,

semnificaţie Rezervaţia Ştiinţifică Peştera Bună
Răsuflătoarea
Rezervaţia Naturală Izvoarele Bună
Nerei
Rezervaţia Naturală Bârzăviţa
Bună

Caraşova

Bunuri de importanţă tehnică

Artele spectacolului

Peştera Popovăţ
Neevaluată
Porţiunea de cale ferată Oraviţa- Neevaluată
Anina
Terasament CFF – linia ferată Neevaluată
Reşiţa-Anina
Festival de jazz şi folk
Festival de rock
-

Practici sociale, ritualuri şi Sărbătoarea făşankului
evenimente festive, jocuri de
copii şi jocuri sportive
tradiţionale

-

Caraşova,
Iabalcea, Valea
Gârliştei,
Comarnic,
Oraviţa-Anina

Peşteri
Caraşova

Prigor

Arborete virgine, incluse în patrimoniu UNESCO

Văliug

Cercetări începute în anii 1951 privind transfromarea
pădurilor echiene în păduri grădinărite
Unelte din oase de urs, datate din paleolitic
Terasamentul, tunelele şi viaductele

Caraşova
Anina

Reşiţa, Caraşova, Terasament, tunele şi viaducte construite în perioada
Anina
1880-1900
Gărâna
Se desfăşoară în localităţile de la limita parcului
Mărghitaş
Anina
Caraşova,
Marcarea începutului postului Paştelui
Iabalcea, Anina
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Obiective de mediu şi economice – Parcul Naţional Semenic – Cheile Caraşului
Servicii ecosistemice
Tipuri de servicii
Sectoare economice susţinute de
Beneficii socio-economice
Capacitatea de
serviciile ecosistemice
suport
Ecosisteme naturale şi seminaturale
Servicii de producţie Silvicultură şi exploatare
Sectorul forestier
Susţinerea locurilor de muncă
Mare
forestieră
din sectorul forestier, exploatare
şi prelucrare primară a lemnului,
industria lemnului, construcţii
Energetic
etc.
Încălzirea populaţiei
Agricultură
Creşterea animalelor
Produse alimentare
Medie
Industria uşoară
Furnizare apei
Sector hidrotehnic şi hidroelectric Apă potabilă şi pentru uz
Mare
industrial
Scăzută
Producere de energie electrică
Colectarea de resurse naturale Sector alimentar, cosmetic şi
Valorificarea fructelor florei
Medie
regenerabile
farmaceutic
sălbatice, a ciupercilor, plantelor
medicinale etc.
Servicii de reglare
Reglarea regimului hidric
Sector hidrotehnic şi hidroelectric Prevenirea inundaţiilor şi a
Mare
Localităţi
calamităţilor naturale
Reglarea calităţii apelor
Sector hidrotehnic
Apă potabilă şi cu turbiditate
Mare
Localităţi
redusă
Reglarea calităţii aerului
Sechestrarea emisiilor de dioxid Mare
de carbon
Reducerea emisiilor poluante
Reglarea eroziunii
Sector forestier, agricol şi energetic Prevenirea colmatării lacurilor de Mare
acumulare
Prevenirea reducerii stratului
fertil de sol
Servicii ecosistemice
Tipuri de servicii
Sectoare economice susţinute de
Beneficii socio-economice
Capacitatea de
serviciile ecosistemice
suport

Tabelul nr. 15
Utilizarea actuală
Mare

Scăzută
Mare
Scăzută
Medie
Mare
Mare
Mare
Mare

Utilizarea actuală
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Servicii suport

Servicii culturale

Formarea solului

Sector forestier şi agricol

Circuitul nutrienţilor

Sector forestier şi agricol

Circuitul apei în natură

Sector forestier şi agricol

Turism

Sector turistic

Educaţie
Cercetare

Sectorul silvic

Sectorul biologic
Recreere

Sector ecoturistic

Monumente ale naturii
Obiective naturale – 2.288 Peştera Comarnic
Obiective
Formaţiuni carstice

Producţii silvice şi agricole mai
mari
Susţinerea proceselor ecologice
naturale
Susţinerea proceselor ecologice
naturale
Asigurarea locurilor de muncă
pentru comunităţi locale
Recreere
Creşterea gradului de cunoaştere
şi de respectare a mediului
înconjurător
Fundamentarea modului de
efectuare a lucrărilor de
transformare a pădurilor echiene
la codru grădinărit
Cunoaşterea proceselor naturale,
structurii şi funcţiilor
ecosistemelor naturale
Creşterea calităţii vieţii

Mare

Mare

Mare

Mare

Mare

Mare

Mare

Medie

Mare

Mare

Mare

Medie

Mare

Mare
Tabelul nr. 16

Locaţie
Caraşova

Descriere şi importanţa ştiinţifică
Peştera are o lungime de 6.201 metri, fiind dispusă pe 3 nivele (fosil, subfosil
şi activ). Etajul fosil repreziintă o grandioasă succesiune de galerii şi săli,
legând cele 2 intrări opuse Comarnic şi Ponicova. Este dezvoltat pe diaclaze şi
feţe de strat în calcare jurasice şi cretacice, cu sectoare bogate în speleoteme
de o frumuseţe deosebită (Sala Zebrelor – cu pereţi dungaţi de silex negru,
Orga Mică, Orga Mare, Muzeul – Zidurile Chinezeşti, Opera, Sala de Cristal,
Sala Domului, Sala Virgină). Etajul subfosil are sectoare accesibile la ape
scăzute, formate pe feţe de strat; există şi aici speleoteme splendide (Cascada
cu Lapte) dar mai importante şi numeroase sunt formele sculptate de apă pe
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Plante sau animale sălbatice rare, endemice sau
ameninţate cu dispariţia

Alte elemente naturale rare sau unice

toată secţiunea galeriei (linguriţe, lapiezuri şi martori de silex).
Climatul: Peşteră caldă (90 C – 9,50 C în profunzime) şi rece (între – 3,50 C şi –
10C) cu formare de gheaţă la intrarea Comarnic, umedă (până la 100% în
profunzime), cu ventilaţie unidirecţională.
Resurse trofice: Peşteră oligotrofă (argilă, puţin detritus vegetal şi guano –
exceptând acumularea din punctul 50.
Biologie: Biocenoza parietală e prezentă în preajma celor 2 intrări şi se
caracterizează prin prezenţa constantă a opilionidelor (Paranemastoma silli).
Ea mai conţine şi alte specii caracteristice precum: Nesticus celullanus
(troglobiont recent), Meta menardi, Porrhomma convexus (troglofile) şi
specii de diptere. Biocenoza de planşeu conţine specii troglobionte endemice,
caracteristice pentru peşterile din Munţii Aninei (Lithobius dacicus şi
Duvalius mulleri), troglobionte recente (Nesticus celullanus, Brachydesmus
troglobius, Onychiurus romanicus) şi troglofile (Firdericia stricta,
Dendrobaena rubida, Laciniaria bioplicata, Oxychilus depressus,
Paranemastoma sillli, Mesoniscus graniger, Trachysphaera costata,
Centromerus jacksoni, Meta menardi, Porrhomma convexus, Ischyroxalis
manicata, Lepydocyrtus serbicus). Biocenoza de guano (din punctul 50 sub o
colonie de rinolofi) conţine numeroşi acarieni şi diptere. Fauna acvatică din
gururi este săracă, reprezentată doar de Niphargus sp. Prezentă la Cascada cu
Lapte.
- Rhinolophus hipposideros (liliacul mic cu potcoavă) - IUCN: LC; anexa II
DH; Anexa 1 Acordul EUROBATS; anexa nr.3 din OUG nr. 57/2007.
- Miniopterus schreibersii (Liliac cu aripi lungi) - IUCN: NT; anexa II DH;
Anexa 1 Acordul EUROBATS; anexa nr.3 din OUG nr. 57/2007.
- Myotis myotis (liliacul comun) IUCN: LC; anexa II DH; Anexa 1 Acordul
EUROBATS.
- Rhinolophus ferrumequinum (liliacul mare cu potcoavă) - IUCN: LC;
anexa II DH; Anexa 1 Acordul EUROBATS; anexa nr.3 din OUG nr.
57/2007.
- Myotis mystacinus (liliacul comun) IUCN: LC; Anexa 1 Acordul
EUROBATS.
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Obiective naturale – 2.289 Peştera Popovăţ
Obiective
Formaţiuni carstice

Tabelul nr. 17
Locaţie
Caraşova

Plante sau animale sălbatice rare, endemice sau
ameninţate cu dispariţia
Alte elemente naturale rare sau unice

Obiective naturale – 2.290 Peştera Buhui
Obiective
Formaţiuni carstice

Descriere şi importanţa ştiinţifică
Peştera are o lungime de 1.120 metri, compusă dintr-un etaj fosil si altul
subfosil, majoritatea galeriilor dezvoltate pe diaclaze, cu sectoare bogate în
speleoteme (Sala cu Prăbuşiri, Drumul lui Adam, Sala cu Case şi Sala Finală)
Galeriile denudate prezintă forme de coroziune şi eroziune.
Climat: Peşteră caldă (8,60 C – 90 C în Sala Finală), foarte umedă (100%), cu
ventilaţie bidirecţională.
Resurse trofice: Cavitate oligotrofă (argilă, mâl, puţin detritus vegetal, guano).
Biologie: Biocenoza parietală este bogată în galeria de acces şi începutul Sălii
cu Prăbuşiri, reprezentată în perioada estivală prin numărul mare de indivizi
aparţinând speciilor Limonia nubeculosa, Heleomyza brachypterna şi uneori
de Stenophylax permistus.
Biocenoza de planşeu este relativ variată, dar săracă în indivizi. În afară de
speciile troglofile Mesoniscu graniger şi Arrhopalites pygmaeus, se regăseşte
şi specia troglobiontă Lthiobius dacicus. Resturi scheletice din Sala cu Oase
arată că peştera era populată de circa 8 specii, dintre care unele foarte rare
pentru Romania (Myotis becksteini şi Eptesicus nilssoni). Săpăturile din etajul
fosil au relevat fragmente de schelet de Ursus spelaeus şi de Cricetulus
migratorius (rozător fosil) şi de asemenea fragmente de oase utilizate ca
unelte.
Fosile de Ursus spealeus, Cricetulus migratorius, Myotis becksteini şi
Eptesicus nilssoni.
Tabelul nr. 18

Locaţie
Anina

Descriere şi importanţa ştiinţifică
Peştera are o lungime de 7.429 metri, compusă dintr-o galerie principală
meandrata (2100 metri), accesibilă prin 4 deschideri cu puţine ramificaţii şi
multe hornuri, dezvoltată pe diaclaze şi feţe de strat, avănd pe alocuri aspect
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Plante sau animale sălbatice rare, endemice sau
ameninţate cu dispariţia
Alte elemente naturale rare sau unice

de tunel de presiune, activă (curs subteran cu dorne şi cascade, sectoare cu
frumoase speleoteme intacte alternând cu sectoare cu speleoteme sculptate de
apă.
Climat: Peşteră caldă (80 C – 9,50 C în profunzime), foarte umedă (98% 100%), cu ventilaţie unidirecţională.
Resurse trofice: Cavitate oligotrofă (cu puţin guano pe plajele şi galeriile
laterale fosile).
Biologie: Biocenoza parietală din preajma intrărilor e alcătuită din specii
troglofile (Meta menardi, Meta merianae, Paranemastoma silli) sau
subtroglofile (Stenophylax permistus, Triphosa sabaudiata, Limonia
nubeculosa, Messala saundersi, Rhymosia fenestralis, Eccoptomera
emerginata) sau guanofile (Heteromiza atricormis). Biocenoza de planşeu
conţine specii troglobionte endemice (Duvalius milleri, Bulgarosoma
ocellatum), troglobionte recente (Brachydesmus troglobius) şi troglofile
(Firdericia stricta, Enchytraeus buchholzi, Dendrobaena rubida, Cochlodina
laminata, Laciniaria plicata, Laciniaria bioplicata, Paranemastoma sillli,
Meta menardi, Centromerus jacksoni, Porrhomma convexus, Mesoniscus
graniger, Trachysphaera costata, Hypogastrura armata, Heteromurus nitidus
paucidentata, Lepydocyrtus serbicus).
Fauna acvatică conţine specii stigobii (Elaphoidella romanica, Elaphoidella
ohreatica, Acanthocyclops reductus propinquus, Pseudocandona eremita,
Niphargus sp.)
Rhinolophus hipposideros (liliacul mic cu potcoavă) - IUCN: LC; anexa II
DH; Anexa 1 Acordul EUROBATS; anexa nr.3 din OUG nr. 57/2007.
Miniopterus schreibersii (Liliac cu aripi lungi) - IUCN: NT; anexa II DH;
Anexa 1 Acordul EUROBATS; anexa nr.3 din OUG nr. 57/2007.
Fosile de Ursus spealeus, Capra ibex.

Rezervaţii naturale
Obiective naturale – Rezervaţia naturală 2.286 Bârzăviţa
Asociaţii vegetale endemice sau Suprafaţă
Principalele caracteristici

Tabelul nr. 19
Impacturi
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de interes conservativ la nivel
naţional (cod şi denumire)

(ha)

Presiuni /
Localizare
Magnitudine
Intensitate
ameninţări
(geometrie)
generală
2.690,1 ha Arborete de productivitate superioară cu creşteri B09 – nerespectarea Medie
Toată suprafaţa
excepţionale, fagul fiind specia principală, în
modului de
rezervaţiei
amestec cu brad şi molid.
executare a
Aceste arborete prezintă o înaltă capacitate
lucrărilor de
biologică şi valoare genetică ridicată.
transformare spre
Impresionează trunchiurile de fag bine elegate, codru grădinărit
cilindrice de valoare ridicată. Subarbortetul
lipseşte, rolul lui fiind luat de puieţii speciilor de
arbori din zonă. Stratul ierbos este slab
reprezentat. Sunt prezente specii de Oxalis
acetosela, Dentaria glandulosa, Rubus hirtus,
Asperula odorata, Luzulla labida, Carex pilosa,
Athrium felix-femina şi mai rar Polythrichum
comune.
În puţinele goluri ce apar în mod accidental pot
fi observate în majoritate speciile de lumină şi
de mul: Deschampsia flexuosa, Anemone
nemorosa, Allium ursium, Pulmonaria rubra,
Galium schultesii, etc.
Ca specii rare întâlnim: Ruscus aculeatus,
Ruscus hypoglosum, Anthrenaria dioica.
Începând cu anul 1951 în arboretele echiene cu
vârste de 50-70 de ani au fost demarate lucrări
de transformare la codru grădinărit, suprafaţa în
cauză fiind cea mai relevantă din România, în
ceea ce priveşte acest tip de tratament.

Obiective de mediu şi economice – Rezervaţia naturală 2.286 Bârzăviţa
Servicii ecosistemice
Tipuri de servicii
Sectoare economice susţinute de
serviciile ecosistemice

Tabelul nr. 20
Beneficii socioeconomice

Capacitatea de
suport

Utilizarea actuală
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Servicii culturale

Educaţie

Cercetare

Sectorul silvic

Creşterea gradului de
Mare
cunoaştere şi de
respectare a mediului
înconjurător
Fundamentarea modului Mare
de efectuare a lucrărilor
de transformare a
pădurilor echiene la
codru grădinărit

Obiective naturale – Rezervaţia Naturală 2.282 Cheile Caraşului
Asociaţii vegetale endemice
Suprafaţă
sau de interes conservativ la nivel
Principalele caracteristici
(ha)
naţional (cod şi denumire)
3028,3
Rezervaţia complexă floristică şi speologică este
situată pe ramificaţiile vestice ale Munţilor
Semenic, pe ambii versanţi şi în partea mijlocie a
râului Caraş. Unitatea geomorfologică
predominantă este versantul.
Din punct de vedere geologic, teritoriul aparţine
formaţiunilor de calcare organogene şi marne
formate în Cretacicul Superior. Carstul de suprafaţă
este reprezentat de chei spectaculoase, sinuoase, cu
meandre încătuşate, iar la baza pereţilor abrupţi şi
stâncoşi se dispun conuri de dejecţie şi trene de
grohotiş. În cuprinsul acestor podişuri se întâlneşte
o gamă variată de forme carstice de suprafaţă:
Lapiezuri, doline, uvale, polii, cărora li se adaugă
văile seci, văile de doline şi văile oarbe.
Formele carstice de adâncime sunt foarte bine
reprezentate datorită grosimii de peste 1000 m a

Scăzută

Scăzută

Tabelul nr. 21
Impacturi
Presiuni / ameninţări Intensitate
A03.01
J01.01
F03.02.01

Scazuta
Scazuta
Scazuta

F03.02.03

Scazuta

F05.04

Scăzută

G01.04

Scăzută

H06.01

Scăzută

Localizare Magnitudine
(geometrie)
generală
Pajisti
Pajisti
Toată
suprafaţa
rezervaţiei
Toată
suprafaţa
rezervaţiei
Toată
suprafaţa
rezervaţiei
Toată
suprafaţa
rezervaţiei
În teritoriul
de cuibărit al
păsărilor
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formaţiunilor calcaroase care prilejuiesc o bună
circulaţie a apei în subteran. Dintre cele mai
importante peşteri amintim: Comarnic, Popovăţ.
Flora şi vegetaţia forestieră este alcătuită din
numeroase elemente termofile.
În lungul apei se dezvoltă vegetaţia higrofilă cu
asociaţii de Petosites hibridus şi specii de ferigi
precum: Polypodium vulgare, Phytites
scalopendrium.
Pe pantele cu expoziţie nordică, îndeosebi cele de
pe malul stâng al Cheilor Caraşului, există tufişuri
bine reprezentate de: Cornus mas, Carpinus
orientalis şi pe alocuri de Syringa vulgaris.
Pădurile de fag cu carpen ocupă suprafeţe mari în
văile afluente umede şi versanţi domoli spre baza
acestora. Spre vârful pantelor şi pe platouri se
găsesc păduri de gorun cu cer.
Stâncăriile sunt populate cu numeroase specii
submediteraneene şi balcano-moesice, formând
asociaţii de Sesleria filifolia şi Malica flavescens.
Elementele moesice şi dacice sunt prezente în
special pe stâncăriile, precum şi în fitocenozele
forestiere relictare.
Se poate atribui o vechime terţiară unor specii
saxicole ca: Sesleria filifolia, Sesli rigidum, Sesleria
rigida, Galium flavescens, Sempervivum heuffelii
etc.
Elementul endemic este bine reprezentat în flora
rezervaţiei prin speciile: Ranunculus flabellifolius,
Rubus banaticus, Athamantha hungarica, Lathyrus
hallersteinii, Crocus banaticus, Thymus dacicus.
Elementele sudice sunt reprezentate de: Carpinus
orientalis, Cotoneaster tomentosa, Sorbus
domestica, Sorbus cretica, Crnus mas, Ptentilla
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micrantha, Potentilla hirta, Bupheurum praealtum,
Inula conyza, Ruscus aculeatus, Muscari comusum,
Ornithogalum piramidale etc.
Un număr însemnat de specii vegetează pe stâncării
calcaroase: Alyssum tetraeum, Empervivum
heuffelii, Saxifraga rocheliana, Seslaria rigida etc.
Numeroase sunt speciile balcanice ce se găsesc în
această zonă, dintre cele mai reprezentative
amintim: Corylus colurna, Helleborus odorus,
Alyssum wierzbicki, Sorbus barbarii, Genista ovata,
Cytisus procumbens, Digitalis lanata, Syringa
vulgaris, Echinops bannaticus, Crocus moesiacus,
Elymus asper, Oryzopsis holciformis, Pullsatila
montana, Dorycnium germanicum.
Flora serotermă este reprezentată de speciile:
Tunica saxifraga, Sedum cepaea, Trifolium
striatum, Lathyrus sphaericus, Orlaya grandiflora.
Fauna pădurii este bogată în specii nevertebrate,
dintre care amintim Melolontha hippocastani
(cărăbuşul de pădure), Orchestes fagi (trombarul
frunzelor de fag) şi Rosalia alpina (croitorul
fagului) etc.
Elementele endemice sunt reprezentate de:
Carpatica langi, Zenobiella umbrosa, Zabrovskia
banatica, iar cele rare de: Saga pedo, Centromerus
dilutus, Odontopodisma montana, Atypus affinis,
Diploephalus cannatus.
Dintre speciile de reptile şi amfibieni menţionăm:
Salamandra salamnadra (salamandra), Hyla
arborea ( brotăcelul), Anguis fragilis (năpârca sau
şarpele de casă), Vipera ammodytes (vipera cu
corn), Zootoca vivipara (şopârla de munte).
Fauna ornitologică este reprezentată de: Corvus
corax (corbul), Garrulus glandarius (gaiţa), Buteo
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buteo (şorecarul comun), Aquila pomaryna (acvila
de munte), Strix aluco (huhurezul mic), Milvus
migrans (gaia neagră), Circaetus gallicus (şerparul),
Bubo bubo (buha mare), Carduelis cannabina
(cânepar), Fringilla coelbs (cinteza) etc.
Speciile de mamifere ce trăiesc în această zonă sunt
reprezentate de Cervus elaphus (cerb), Capreolus
capreolus (căprior), Ursus arctos (urs), Lynx lynx
(râs), Sus scrofa (mistreţ), Martes martes (jder),
Meles meles (viezure), Canis lupus (lup), Felis
silvestris (pisica sălbatică), Sciurus vulgaris
(veveriţă).
Statut
Specii protejate la nivel conservare
naţional şi internaţional
IUCN N

Tabelul nr. 22

de

Protecţie internatională
Berna

Ruscus aculeatus
Odontopodisma montana
Zubovskya banatica
Saga pedo
Salamandra salamandra
Hyla arborea
Zootoca vivipara
Lacerta viridis
Lacerta agilis
Podarcis muralis
Anguis fragilis

NT
CR
VU
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT

5A
4B
4B
4A
4B
4A
4A
4A
4A
4A
4B

Vipera ammodytes

LC

4A

II

Aquila pomarina

LC

3

II

CMS AEWA

II
II
II
II
II
II

II

EURO
BATS

Impacturi
Alte
Presiuni
/
Intensitate
Convenţii ameninţări
Neidentificate
A03.01
Scăzută
A03.01
Scăzută
A03.01
Scăzută
Neidentificate
Neidentificate
Neidentificate
Neidentificate
Neidentificate
Neidentificate
A03.01
Scăzută
J01.01
Scăzută
F03.02.01
Scăzută
CITES
II

– Neidentificate

Localizare
(geometrie)

Magnitudine
generală

Pajişti
Pajişti
Pajişti

Pajişti
Habitate
specifice
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Circaetus gallicus

LC

3

II

Bubo bubo

LC

3

II

Strix aluco

LC

Garrulus glandarius
Corvus corax
Fringilla coelebs
Canis lupus

LC
LC
LC
LC

II
3, 4A II

Ursus arctos

LC

3, 4A II

Martes martes

LC

Lynx lynx

LC

Felis silvestris

LC

4A

Cervus elaphus

LC

Capreolus capreolus
Sciurus vulgaris

II
5C
4B

III

CITES
II
CITES
II
CITES
II

CITES
II
CITES
II
CITES
II

– H06.01

Scăzute

– Neidentificate

Neidentificate
Neidentificate
Neidentificate
– F03.02.03
Scăzut
Scăzut

– F03.02.03

Scăzut

F03.02.03

Scăzut

II

F03.02.03

Scăzut

5B

II

F03.02.03

Scăzut

LC

5B

II

F03.02.03

Scăzut

LC

5B

III

Neidentificate

5A

II

3, 4A III

Educaţie

În teritoriul de
cuibărit

– Neidentificate

– F03.02.03

Obiective de mediu şi economice
Servicii ecosistemice
Tipuri de servicii
Servicii culturale

II

Pe
suprafaţa
rezervatiei
Pe
suprafaţa
rezervatiei
Pe
suprafaţa
rezervatiei
Pe
suprafaţa
rezervatiei
Pe
suprafaţa
rezervatiei
Pe
suprafaţa
rezervatiei
Pe
suprafaţa
rezervatiei

Tabelul nr. 23
Sectoare economice susţinute de
serviciile ecosistemice

Beneficii socioeconomice
Creşterea gradului de
cunoaştere şi de
respectare a mediului
înconjurător

Capacitatea de
suport
Mare

Utilizarea actuală
Scăzută
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Cercetare

Creşterea gradului de
Mare
cunoaştere a elementelor
patrimoniului natural.

Obiective naturale – Rezervaţia Naturală 2.283 Izvoarele Caraşului
Asociaţii vegetale endemice
Suprafaţă
Principalele caracteristici
sau de interes conservativ la nivel
(ha)
naţional (cod şi denumire)
587,0 Rezervaţie mixtă situată în zona munţilor Aninei.
Complexul de relief este tipic carstic, variat, predominând
versanţii şi platouri prevăzute cu numeroase doline.
Altitudinea este cuprinsă între 520 şi 790 m. Teritoriul se
întinde pe formaţiuni geologice cuprinzând roci bazice
(calcare propriu-zise, calcare litografice, dolomite, calcare
cu silicifieri) şi roci acide (conglomerate, gresii cu argilă
cărbunoasă, magmatite paleozoice, gresii).
Reţeaua hidrografică este bine reprezentată, văile au o
densitate destul de mare cu debite permanente şi
constante. Valea principală este râul Caraş, cu afluenţii
cei mai importanţi: pârâul Sterneac, ogaşul Roşu, pârâul
Rusului, pârâul Sorchi, pârâul Lupului. În zona calcaroasă
pâraiele şi ogaşele prezintă un aspect de chei şi văi uscate.
Climatul este temperat continental moderat cu influenţe
mediteraneene, caracterizat printr-un regim termic
moderat, cu precipitaţii abundente primăvara, vara şi
iarna. Cantitatea medie de precipitaţii este 1220 mm.
Teritoriul rezervaţiei este situat în zona montanăpremontană de făgete şi amestecuri de fag cu răşinoase.
Vegetează foarte bine în mod natural fagul şi diverse
specii de foioase cum sunt: carpenul, frasinul, cireşul etc.
Lumina redusă de sub masiv împiedică formarea unui
strat arbustiv încheiat. Sub formă de exemplare izolate se
găsesc: Daphne meserum, Sambucus racemosa, Lonicera

Medie

Tabelul nr. 24
Impacturi
Presiuni /
Localizare
Magnitudine
Intensitate
ameninţări
(geometrie)
generală
A03.01
Scazuta
Pajisti
J01.01
Scazuta
Pajisti
F03.02.01
Scazuta
Toată suprafaţa
rezervaţiei
F03.02.03
Scazuta
Toată suprafaţa
rezervaţiei
F05.04
Scăzută
Toată suprafaţa
rezervaţiei
G01.04
Scăzută
Toată suprafaţa
rezervaţiei
H06.01
Scăzută
În teritoriul de
cuibărit al
păsărilor
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xilosteum. Asociaţiile de Asperula – Dentaria sunt
reprezentate de speciile: Asperula odorata, Dentaria
bulbifera, Dentaria glandulosa, Pulmonaria rubra,
Geranium robertianum, Lamium galeobdolon, Mercurilais
perenis, Euphorbia amygdaloides, Isophyrum
talictradoides, symfytrium cordatum, Anemone nemorosa,
Athyrum felix femina, Rubus hirtus, Crocus moesiacus.
Fauna pădurii este bogată în specii nevertebrate, dintre
care amintim: Melolontha hippocastani (cărăbuşul de
pădure), Orchestes fagi (trombarul frunzelor de fag) şi
Rosalia alpina (croitorul fagului) . Dintre speciile de
reptile şi amfibieni menţionăm: Salamandra salamnadra
(salamandra), Hyla arborea ( brotăcelul), Anguis fragilis
(năpârca sau şarpele de casă), Vipera berus (vipera),
Zootoca vivipara (şopârla de munte).
Păsările sunt reprezentate de: ciocănitori, Corvus corax
(corb), Certhia familiaris (cojoaica de pădure), Bubo bubo
(buha mare), Strix aluco (huhurezul mic), Bonasa bonasia
(ierunca) Garrulus glandarius (gaiţa), Tyto alba (striga),
Buteo buteo (şorecarul comun), Aquila pomaryna (acvila
de munte) etc. Fauna de mamifere este reprezentată de
speciile: Cervus elaphus (cerb), Capreolus capreolus
(căprior), Ursus arctos (urs), Sus scrofa (mistreţ),
Canis lupus (lup), Lynx lynx (râs), Felis silvestris (pisica
sălbatică), Martes martes (jder), Sciurus vulgaris
(veveriţă), etc.

Statut
Specii protejate la nivel conservare
naţional şi internaţional
IUCN N
Salamandra salamandra

LC

4B

Tabelul nr. 25

de

Protecţie internatională
Berna
II

CMS AEWA

EURO
BATS

Impacturi
Alte
Presiuni
Convenţii ameninţări
G01.03.02

/

Intensitate
Scăzută

Localizare
(geometrie)
Habitate

Magnitudine
generală
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Hyla arborea
Zootoca vivipara

LC
LC

4A
4A

Anguis fragilis

NT

4B

Vipera berus

II

Neidentificate
G01.03.02
Scăzută
A03.01
J01.01
F03.02.01

4B

Aquila pomarina

LC

3

II

Bubo bubo

LC

3

II

Strix aluco

LC

Garrulus glandarius
Tyto alba

LC
LC

5C
4B

Corvus corax
Bonasa bonasia

LC
LC

4B
5C

Canis lupus

LC

3, 4A

II

Ursus arctos

LC

3, 4A

II

Martes martes

LC

5A

II

Lynx lynx

LC

3, 4A

III

Felis silvestris

LC

4A

II

Cervus elaphus

LC

5B

II

Capreolus capreolus

LC

5B

II

II
III

II

CITES
II
CITES
II
CITES
II
CITES
II

CITES
II
CITES
II
CITES
II
CITES
II
CITES
II

Scăzută
Scăzută
Scăzută

– Neidentificate

forestiere
Habitate
specifice
Pajişti
Habitate
specifice

– Neidentificate
– Neidentificate
Neidentificate
– Neidentificate
Neidentificate
F03.02.03
Scăzut
– F03.02.03

Scăzut

– F03.02.03

Scăzut

– F03.02.03

Scăzut

– F03.02.03

Scăzut

– F03.02.03

Scăzut

F03.02.03

Scăzut

F03.02.03

Scăzut

Pe
suprafaţa
rezervatiei
Pe
suprafaţa
rezervatiei
Pe
suprafaţa
rezervatiei
Pe
suprafaţa
rezervatiei
Pe
suprafaţa
rezervatiei
Pe
suprafaţa
rezervatiei
Pe
suprafaţa
rezervatiei
Pe
suprafaţa
rezervatiei
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Sus scrofa

LC

5B

Sciurus vulgaris

LC

5B

F03.02.03
III

Scăzut

Neidentificate

Pe
suprafaţa
rezervatiei

Obiective de mediu şi economice – Rezervaţia Naturală 2.283 Izvoarele Caraşului
Servicii ecosistemice
Tipuri de servicii
Sectoare economice susţinute de
Beneficii socioCapacitatea de
serviciile ecosistemice
economice
suport
Servicii culturale
Educaţie
Creşterea gradului de
Mare
cunoaştere şi de
respectare a mediului
înconjurător
Cercetare
Creşterea gradului de
Mare
cunoaştere a elementelor
patrimoniului natural.
Obiective naturale – Rezervaţia naturală 2.285 Cheile Gârliştei
Asociaţii vegetale endemice
Suprafaţă
sau de interes conservativ la
Principalele caracteristici
(ha)
nivel naţional (cod şi denumire)
517,0 ha Rezervaţia de tip mixt este situată în grupa sudică a
Munţilor Banatului, ocupând regiunea dealurilor înalte ale
Semenicului. Altitudinea este cuprinsă între 230 – 690 m.
Zona este caracterizată prin doline, văi de doline, uvale,
lapiezuri, peşteri, avene, ponoare, izbucuri, sectoare de
chei, pereţi calcaroşi, cueste.
Rocile de bază ca substrat litologic sunt bazice,
reprezentate de calcare, calcare litografice noduroase,
dolomite, marne şi calcare cu accidente silicioase.
Solurile au un volum edafic util foarte mic, iar în zona
Cheilor sunt cu roca la zi.Reţeaua hidrografică este redusă
ca densitate, văile interioare nu au debit permanent de apă
în afară de Valea Gârlişte. Afluenţii pârâului Gârlişte

Tabelul nr. 26
Utilizarea actuală
Scăzută

Medie

Tabelul nr. 27
Presiuni /
ameninţări
F03.02.01
F03.02.03
F05.04
G01.04
H01.03

Impacturi
Localizare
Magnitudine
Intensitate
(geometrie)
generală
Scazuta
Toată suprafaţa
rezervaţiei
Scazuta
Toată suprafaţa
rezervaţiei
Scăzută
Toată suprafaţa
rezervaţiei
Scăzută
Toată suprafaţa
rezervaţiei
Medie
Pârâul Gârliste
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sunt: Valea Jeniţa, pârâul Celnicu Mic, pârâul Vieru
Mare, Valea Lupului, Valea Sălişte.
Teritoriul se încadrează într-un climat continental, cu
vădite influenţe mediteraneene.
Rezervaţia cuprinde preponderent fenomene carstice, cu
numeroase specii de plante termofile. În lungul cursurilor
de apă se dezvoltă vegetaţia higrofilă, cu asociaţii de
Petosites, Hibridus şi specii de ferigi ca: Polypodium
vulgare, Phydites scolopendrium.
Pe pante cu expoziţie nordică există tufişuri bine
reprezentate de speciile Cornus mas, Carpinus orientalis
şi pe alocuri de Syringa vulgaris.
Versanţii mai însoriţi sunt ocupaţi de tufişuri de Carpinus
orientalis, Padus mahaleb etc.
Pădurile de fag cu carpen ocupă suprafeţe mari în văile
afluente, umede şi versanţi domoli. Spre vârful pantelor se
găsesc păduri de gorun cu cer.
Stâncăriile sunt populate cu numeroase specii
submediteraneene şi balcano-moesice, formând asociaţii
de Seslaria filifolia şi Malica flauescens.
Endemismele sunt reprezentate de:
- specii balcanice endemice: Helehorus odorus, Citisus
falcatus, Echinops balcanicus, Silene flavescens,
Dianthus kitaibelii, Ranunculus flabelifolius.
- specii dacice: Aconitum moldavicum, Crocus banaticus,
Campanula divergens, Dianthus trifasciculatus, Draba
lasiocarpa, Erysimum saxsosum.
- specii submediteraneene: Teucrium montanum, Tunica
saxifraga, Helianthemum numularium, Crysopogon
gryllus, Euphorbia corniolica.
Stratul ierbos este caracteristic biotopului cu soluri slab
acide – neutre, având un conţinut ridicat de baze şi de
humus brun (mull). În stratul ierbos destul de bine
dezvoltat, alături de Asperula odorata, Dentaria bulbifera
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şi Dentaria glandulosa, se află şi alte specii ale florei de
“mull”: Pulmonaria rubra, Lamium galeobdolon,
Mercurialis perenis, Euphorbia amigdaloides, Isophirum
thalictroides, Symphrytium cordatum, Anemone
nemorosa, Athyrium felix femina, Driopterix filix mas.
În biotopuri cu aciditate ceva mai mare şi conţinut de baze
mai redus, dar umiditate permanentă mai mare, stratul
ierbos subarbustiv are ca specie dominantă pe Rubus
hirtus, alături de care apar speciile: Asperula odorata,
Dentaria glandulosa, Oxalis acetosella, ferigi.
Fauna pădurii este bogată în specii nevertebrate, dintre
care amintim Melolontha hippocastani (cărăbuşul de
pădure), Orchestes fagi (trombarul frunzelor de fag),
Rosalia alpina (croitorul fagului) etc.
Dintre speciile de reptile şi amfibieni menţionăm:
Salamandra salamnadra (salamandra), Hyla arborea
(brotăcelul), Anguis fragilis (năpârca sau şarpele de casă),
Vipera ammodytes (vipera cu corn), Zootoca vivipara
(şopârla de munte).
Fauna ornitologică este reprezentată de: Corvus corax
(corbul), Garrulus glandarius (gaiţa), Buteo buteo
(şorecarul comun), Aquila pomaryna (acvila de munte),
Strix aluco (huhurezul mic) etc.
Speciile de mamifere ce trăiesc în această zonă sunt
reprezentate de Ursus arctos (urs), Canis lupus (lup),
Felis silvestris (pisica sălbatică), Lynx lynx (râs),
Capreolus capreolus (căprior), Sus scrofa (mistreţ),
Martes martes (jder), Meles meles (viezure), Vulpes
vulpes (vulpe) Sciurus vulgaris (veveriţă)
Specii protejate la nivel Statut
naţional şi internaţional
conservare

de

Tabelul nr. 28
Protecţie internatională

Impacturi

48

IUCN

N

Berna

Salamandra salamandra
Hyla arborea
Zootoca vivipara
Lacerta viridis
Lacerta agilis
Podarcis muralis
Anguis fragilis

LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT

4B
4A
4A
4A
4A
4A
4B

II
II

Vipera ammodytes

LC

4A

II

Aquila pomarina

LC

3

II

Buteo buteo

LC

Strix aluco

LC

Garrulus glandarius
Corvus corax
Canis lupus

LC
LC
LC

5C
4B
3, 4A

III

Ursus arctos

LC

3, 4A

II

Martes martes

LC

5A

II

Lynx lynx

LC

3, 4A

III

Felis silvestris

LC

4A

Capreolus capreolus

LC

5B

Sus scrofa

LC

5B

CMS AEWA

II
II
II

II

II

II

EURO
BATS

Alte
Presiuni
/
Intensitate
Convenţii ameninţări
Neidentificate
Neidentificate
Neidentificate
Neidentificate
Neidentificate
Neidentificate
A03.01
Scăzută
J01.01
Scăzută
F03.02.01
Scăzută
CITES
II
CITES
II
CITES
II
CITES
II
CITES
II
CITES
II

– Neidentificate

Localizare
(geometrie)

Magnitudine
generală

Pajişti
Habitate
specifice

– Neidentificate
– Neidentificate
Neidentificate
Neidentificate
– F03.02.03
Scăzut
– F03.02.03

Scăzut

– F03.02.03

Scăzut

F03.02.03

Scăzut

II

F03.02.03

Scăzut

II

F03.02.03

Scăzut

F03.02.03

Scăzut

Pe
suprafaţa
rezervatiei
Pe
suprafaţa
rezervatiei
Pe
suprafaţa
rezervatiei
Pe
suprafaţa
rezervatiei
Pe
suprafaţa
rezervatiei
Pe
suprafaţa
rezervatiei
Pe
suprafaţa
rezervatiei
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Meles meles

LC

Buteo buteo

LC

Vulpes vulpes

LC

5B

Sciurus vulgaris

LC

5B

5B

III

F03.02.03
CITES
II

III

Scăzut

Pe
suprafaţa
rezervatiei

Scăzut

Pe
suprafaţa
rezervatiei

– Neidentificate
F03.02.03
Neidentificate

Obiective de mediu şi economice Rezervaţia naturală 2.285 Cheile Gârliştei
Servicii ecosistemice
Tipuri de servicii
Sectoare economice susţinute de
Beneficii socioCapacitatea de
serviciile ecosistemice
economice
suport
Servicii culturale
Educaţie
Creşterea gradului de
Mare
cunoaştere şi de
respectare a mediului
înconjurător
Cercetare
Creşterea gradului de
Mare
cunoaştere a elementelor
patrimoniului natural.
Obiective naturale – Rezervaţia Naturală 2.287 Buhui-Mărghitaş
Asociaţii vegetale endemice
Suprafaţă
sau de interes conservativ la
Principalele caracteristici
(ha)
nivel naţional (cod şi denumire)
979,0 ha Teritoriul rezervaţiei este situat în M-ţii Aninei, ocupând
regiunea dealurilor înalte premontane. Complexul de
relief este de tip carstic variat, predominând versanţi şi
platouri prevăzute cu numeroase doline, văi cu aspect de
chei şi văi uscate, suspendate cu cursuri de ape subterane.
Altitudinea este cuprinsă între 500-780 m.
Substratul litologic este alcătuit aproape în exclusivitate
din roci calcaroase. Există mari variaţi de grosime
morfologică a solurilor, întâlnindu-se zone cu roca la

Tabelul nr. 29
Utilizarea actuală
Scăzută

Medie

Tabelul nr. 30
Presiuni /
ameninţări
F03.02.01
F03.02.03
F05.04
G01.04
G01.08

Impacturi
Localizare
Magnitudine
Intensitate
(geometrie)
generală
Scazuta
Toată suprafaţa
rezervaţiei
Scazuta
Toată suprafaţa
rezervaţiei
Scăzută
Toată suprafaţa
rezervaţiei
Scăzută
Toată suprafaţa
rezervaţiei
Medie
Lacul
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suprafaţă până la zone cu sol profund.Reţeaua
hidrografică este bine reprezentată, văi cu o densitate
K01.02
destul de mare, cu debit permanent şi constant,
alimentând lacul de acumulare Buhui (S=9,5 ha).
K.02.03
Principalele cursuri de apă sunt pârâul Buhui, pârâul
Romanovăţ şi pârâul Glăvan. Pârâul Buhui în aval de
lacul de acumulare intră în subteran la Grota Buhui pentru
a reapare după circa 600 m în aval. Pârâul Buhui este
afluent al văii Caraşului.
Climatul este temperat continental moderat cu influenţe
mediteraneene, caracterizat prin regim termic moderat,
precipitaţii abundente, veri călduroase şi umede, ierni
moderate cu îngheţuri şi dezgheţuri, zăpezi moderate, o
amplitudine termică redusă.
Cantitatea medie anuală a precipitaţilor este de cca. 980
mm.
Teritoriul rezervaţiei este situat în zona premontană de
făgete, făgeto-brădete. Vegetează foarte bine în mod
natural fagul şi diverse specii de foioase însoţitoare cum
sunt carpen, cireş, frasin, paltin.
Lumina redusă de sub masiv împiedică formarea unui
strat arbustiv încheiat. Sub formă de exemplare izolate se
găsesc: Daphne meserum, Sambucus racemosa, Lonicera
xilostreum. Stratul ierbos este format de asociaţiile
Asperula-Dentaria. Speciile reprezentative sunt Asperula
odorata, Dentaria bulbifera, Dentaria glandulosa,
Pulmonaria rubra, Geranium robertianum, Lamium
galeobdolon, Euphorbia amygdaloides, Anemone
nemorosa, Athyrum filix femina. De asemenea pe raza
rezervaţiei se găsesc Ruscus aculeatus, Ruscus
hipoglosum, Crocus moesicus.
Fauna pădurii este bogată în specii nevertebrate ce aparţin
mai ales coleopterelor, himenopterelor, afidelor.
Dintre speciile de reptile şi amfibieni menţionăm:

Mare
Mare

Mărghitaş,
Lacul Buhui
Lacul
Mărghitaş
Lacul
Mărghitaş
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Salamandra salamnadra (salamandra), Hyla arborea
(brotăcelul), Vipera ammodytes (vipera cu corn), Zootoca
vivipara (şopârla de munte).
Fauna ornitologică este reprezentată de: Corvus corax
(corbul), Garrulus glandarius (gaiţa), Buteo buteo
(şorecarul comun), Aquila pomaryna (acvila de munte),
Strix aluco (huhurezul mic), Certhia familiaris (cojoaica
de pădure), Bubo bubo (buha mare), Bonasa bonasia
(ierunca) Tyto alba (striga), etc.
Speciile de mamifere ce trăiesc în această zonă sunt
reprezentate de Ursus arctos (urs), Canis lupus (lup),
Felis silvestris (pisica sălbatică), Lynx lynx (râs),
Capreolus capreolus (căprior), Sus scrofa (mistreţ),
Martes martes (jder), Meles meles (viezure), Glis glis
(pârş), Sciurus vulgaris (veveriţă) etc.
Statut
Specii protejate la nivel conservare
naţional şi internaţional
IUCN N

Tabelul nr. 31

de

Protecţie internatională
Berna

CMS AEWA

EURO
BATS

Impacturi
Alte
Presiuni
/
Intensitate
Convenţii ameninţări
Neidentificate
G01.03.02
Scăzută

Ruscus aculeatus
Salamandra salamandra

LC

5A
4B

Hyla arborea
Zootoca vivipara

LC
LC

4A
4A

II

Neidentificate
G01.03.02
Scăzută

Vipera ammodytes

LC

4A

II

F03.02.01

Aquila pomarina

LC

3

II

Bubo bubo

LC

3

II

Strix aluco

LC

II

II

II

CITES
II
CITES
II
CITES

– Neidentificate

Scăzută

Localizare
(geometrie)

Magnitudine
generală

Habitate
forestiere
Habitate
specifice
Habitate
specifice

– Neidentificate
– Neidentificate
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II

Bonasa bonasia

LC

5C

Garrulus glandarius
Tyto alba

LC
LC

5C
4B

Corvus corax
Buteo buteo

LC
LC

4B

Canis lupus

LC

3, 4A II

Ursus arctos

LC

3,4A II

Martes martes

LC

Lynx lynx

LC

Felis silvestris

LC

4A

II

Capreolus capreolus

LC

5B

II

Sus scrofa

LC

5B

Meles meles

LC

5B

Sciurus vulgaris

LC

5B

5A

Scăzut

Pe
suprafaţa
rezervatiei

– F03.02.03

Scăzut

– F03.02.03

Scăzut

– F03.02.03

Scăzut

– F03.02.03

Scăzut

– F03.02.03

Scăzut

F03.02.03

Scăzut

F03.02.03

Scăzut

III

F03.02.03

Scăzut

III

Neidentificate

Pe
suprafaţa
rezervatiei
Pe
suprafaţa
rezervatiei
Pe
suprafaţa
rezervatiei
Pe
suprafaţa
rezervatiei
Pe
suprafaţa
rezervatiei
Pe
suprafaţa
rezervatiei
Pe
suprafaţa
rezervatiei
Pe
suprafaţa
rezervatiei

III

II

3, 4A III

CITES
II
CITES
II
CITES
II
CITES
II
CITES
II
CITES
II
CITES
II

Obiective de mediu şi economice – Rezervaţia Naturală 2.287 Buhui-Mărghitaş
Servicii ecosistemice
Tipuri de servicii
Sectoare economice susţinute de
serviciile ecosistemice

F03.02.03
Neidentificate
– Neidentificate
Neidentificate
– Neidentificate

Tabelul nr. 32
Beneficii socioeconomice

Capacitatea de
suport

Utilizarea actuală
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Servicii culturale

Educaţie

Cercetare

Creşterea gradului de
Mare
cunoaştere şi de
respectare a mediului
înconjurător
Creşterea gradului de
Mare
cunoaştere a elementelor
patrimoniului natural.

Obiective naturale – Rezervaţia Naturală 2.284 Izvoarele Nerei
Asociaţii vegetale endemice sau
Suprafaţă
Principalele caracteristici
de interes conservativ la nivel
(ha)
naţional (cod şi denumire)
4.893,0 ha Rezervaţia naturală Izvoarele Nerei reprezintă cea
mai mare şi mai reprezentativă suprafaţă
compactă de arborete virgine din România, parte
din acesta (4.728,3 ha) fiind desemnată în anul
2017 ca şi componentă a unui Sit al Patrimoniului
Mondial UNESCO.
Arboretele pure de fag permit existenţa doar a
câtorva exemplare de arbori din alte specii –
câteva grupuri de brazi, exemplare izolate de ulm
de munte, mesteacăn, tei, paltin de câmp şi plop
tremurător.
Aceste arborete se remarcă în primul rând prin
gradul de naturalitate ridicat, cu procesele

Scăzută

Medie

Tabelul nr. 33
Impacturi
Presiuni / ameninţări Intensitate
A04.02.05 Păşunatul Scăzută
neintensiv în amestec
de animale
+ tranzit spre locurile
de păşunat
+ stâne în vecinătatea
Rezervaţiei

Localizare Magnitudine
(geometrie)
generală
Parcelele din Medie
apropierea
golului de
munte
Semenic, a
Poienii Mari şi
a altor poieni
mai mici,
Culmea Mică
(cea dintre
bazinetele
Nergana şi
Nergăniţa).
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naturale în desfăşurare continuă de după ultima
glaciaţiune neperturbate de om (decât în foarte
mică măsură şi localizat).
Se remarcă existenţa unei structuri pluriene tipice,
mozaicate, cu distribuţii ale numărului de arbori
pe categorii de diametre in formă de „J” răsturnat.
Prezenţa arborilor de dimensiuni mari, peste 80
cm şi respectiv peste 1 m în diametru este o
certitudine, înălţimile maxime depăşind în unele
cazuri 50 m. Suprafaţa de bază prezintă maxime
de 52-54 mp/ha, iar volumele sunt impresionante,
între 600 şi 1200 mc/ha. Lemnul mort este bine
reprezentat, volumele la ha fiind între 50 şi 230
mc (8-10% din volumul arboretului viu). Vârstele
arborilor sunt impresionante, pe un ha fiind
identificaţi 8 exemplare peste 400 de ani şi în
total 16 exemplare de peste 350 ani, maximul
fiind de 477 ani. În 2017 a fost identificat un
arbore cu vârsta de 526 de ani.
Habitatele forestiere nu au fost cartate expres pe
suprafaţa întregii Rezervaţii, dar au fost
identificate habitatele 9110 şi 9130, fiind
probabilă existenţa şi a altor habitate de făgete pe
soluri acide.
Subarboretul ca etaj lipseşte, în golurile mai mari
din coronament fiind identificate exemplare de
Sambucus nigra, Corylus avellana şi, mai rar,
Daphne mezereum.

B02.04 tăierea
scăzută
arborilor uscaţi sau în
curs de uscare (taierea
ilegală)

B09 Alte activităţi
scăzută
silvice – câteva
plantaţii de molid cu
suprafeţe mici,
intervenţii
silvotehnice în trecut,
intervenţii în
vecinătatea
Rezervaţiei fără
lasarea unei zone
tampon
F04.02 Colectarea de scăzută
ciuperci şi fructe de
pădure – colectarea
de cipuerci inclusiv
prin doborârea
arborilor cu
fierăstrăul mecanic

Parcelele din medie
apropierea
golului de
munte
Semenic,
Culmea Mică
de la intarea în
pădure pănă la
Poiana Mare
În vecinătatea medie
golului de
munte Semenic
Culmea Mică,
în vecinătatea
Rezervaţiei în
partea din aval
(UP III
Nergăniţa
parcelele 1-5)
Ciuperci –
medie
aproximativ
toată suprafaţa
Rezervaţiei,
fructe de
pădure – gol de
munte
Semenic,
Poiana Mare
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Regenerarea arboretelor urmează legităţile
naturale, în zona optimă de vegetaţie pentru
făgete şi zona sub-optimă în mod tipic
desfăşurăndu-se prin dinamica golurilor de
coronament („gap dynamics”), iar în zona
apropiată de limita altitudinală a pădurii, tot în
mod tipic, regenerarea formează covor continuu
pe suprafeţe relativ mari.
Covorul vegetal este puţin reprezentat, mai cu
seamă în plin sezon estival, aceste făgete
încadrându-se în multe zone în tipul Fagetum
nudum. Totuşi, pot fi întâlnite plante ca Luzula
pilosa, L. sylvatica, Oxalis acetosella, Rubus
hirtus, Asperula odorata,Dentaria glandulosa,
Dentaria bulbifera, Pulmonaria rubra, Gallium
schultesii, ferigi, etc. Bogăţia de ciuperci şi
insecte este impresionantă.
Fauna specifică cuprinde diverse carnivorele mari
– lup, urs, râs, câteva ierbivore – căprior, cerb,
alte mamifere ca mistreţul, speciile de jderi,
micromamifere, diverse specii de lilieci
arboricoli, etc. Apele găzduiesc o populaţie
sănătoasă de păstrăv indigen.

F05.04 Braconaj –
cinegetic şi piscicol

scăzută

G01.03.02
Conducerea în afara
drumurilor a
vehiculelor
motorizate – enduro
cu motociclete şi
ATV-uri
G01.04 Drumeţii
montane
- turism necontrolat

scăzută

scăzută

Obiective de mediu şi economice – Rezervaţia Naturală 2.284 Izvoarele Nerei
Servicii ecosistemice Tipuri de servicii Sectoare economice susţinute de
Beneficii socio-economice
serviciile ecosistemice
Servicii culturale
Educaţie
Creşterea gradului de cunoaştere şi de respectare a
mediului înconjurător

Cinegetic – în medie
apropierea
căilor de acces
în Rezervaţie;
piscicol – pe
râurile
Nergana şi
Nergăniţa
Culmea Mică, scăzută
partea din aval
a Rezervaţiei

Culmea Mică, scăzută
partea din
amonte a
Rezervaţiei (în
apropierea
golului de
munte
Semenic)

Tabelul nr. 34
Capacitatea de Utilizarea
suport
actuală
Mare
Scăzută
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Cercetare

Sectorul silvic

Cercetări privind structura (arhitectura
Mare
ecosistemică) a arboretelor naturale de fag şi a
funcţionării acestora (dinamica specifică) în absenţa
perturbaţiilor umane; comparaţii între pădurea
naturală şi pădurea cultivată; extragerea de
informaţii ştiinţifice pentru o mai bună gestiune a
resurselor forestiere şi îmbunătăţirea silvotehnicii
aplicate în pădurile cultivate.

Obiective naturale – Rezervaţia naturală IV.15. Peştera Exploratorii 85
Asociaţii vegetale endemice
Suprafaţă
sau de interes conservativ la nivel
Principalele caracteristici
(ha)
naţional (cod şi denumire)
15,0
Peştera este compusă dintr-o reţea de peste 5.000
metri de sectoare labirintice sau dentritice de
galerii şi săli descendente şi ascendente, dezvoltate
pe diaclaze şi feţe de strat în calcare jurasice. Se
disting 3 nivele (fosil, subfosil şi activ) şi 5 cursuri
subterane permanenente cu o lungime cumulativă
de 292 metri. Speleoteme variate se găsesc în
Galeria Exploratorilor, Galeria Iucu, Sala
Ciupercuţelor şi Sala cu Helictite. Există de
asemenea şi speleoteme rare ca stalactitele cu
guler, stalactite în spirală, helictite şi cristalictite.
Climat: peşteră cu porţiuni reci şi calde (între 6,20 –
90 C în profunzime), umedă (95%-98%) , cu
ventilaţie bidirecţională.
Resurse trofice: Peşteră oligotrofă (argilă şi nisip
umed, resturi vegetale, guano, mâl negru)
Biologie: biocenoza parietală conţine suficiente
specii troglofile caracteristice zonei (Oxychilus
glaber, Oxychilus depressus, Aegopinella minor,
Aegopinella pura, Vitrea diaphana, Cochlodina

Medie

Tabelul nr. 35
Presiuni /
ameninţări
F03.02.01
G01.04.02
G01.04.03
G05.04

Impacturi
Localizare
Intensitate
(geometrie)
Scăzută
Pe suprafaţa
rezervatiei
Medie
Pe suprafaţa
rezervatiei
Scăzută
Pe suprafaţa
rezervatiei
Scăzută
Pe suprafaţa
rezervatiei

Magnitudine
generală
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laminata, Cochlicopa lubrica, Parenemastoma silli
şi Meta menardi) şi subtroglofile (Triphosa
dibitata, Triphosa sabaudiata, Culex pipiens,
Limonia nubeculosa). Bocenoza de planşeu se
remarcă prin prezenţa speciilor troglofile
(Spelaeodiscus triaria, Oxychilus glaber,
Aegopinella minor, Hyloniscus transsylvanicus,
Arrhopalites pygmaeus, Hapogastrura armata,
Onychiurus postumicus, Choleva sp.). Fauna
acvatică a gururilor e reprezentată de Niphargus sp.
Iar a cursurilor subterane de Astachus terrntium şi
Salmotruta fario). In peşteră s-au identificat de
asemenea resturi fosile de Ursus speleus.
Rezervaţiile Naturale : 2.282 Cheile Caraşului; 2.283 Izvoarele Caraşului; 2.284 Izvoarele Nerei; 2.285 Cheile Gârliştei; 2.287 Rezervaţia BuhuiMărghitaş, IV.15. Peştera Exploratorii 85 sunt incluse în zona de protecţie integrală a Parcului Naţional Semenic – Cheile Caraşului.
Situri UNESCO

Tabelul nr.36
Obiective naturale – Situl Izvoarele Nerei
Tipuri de ecosisteme/
Impacturi
complexe de ecosisteme cu Suprafaţă
Principalele caracteristici
Magnitudine
(ha)
valoare conservativă
Presiuni / ameninţări
Intensitate Localizare (geometrie)
generală
universală
Ecosisteme de pădure
4677,2
Componenta Sitului UNESCO
A04.02.05 Păşunatul
Scăzută
Parcelele din apropierea Medie
reprezintă cel mai reprezentativ trup neintensiv în amestec de
golului de munte Semenic,
compact de păduri cu grad de
animale
a Poienii Mari şi a altor
naturalitate ridicată din România, + tranzit spre locurile de
poieni mai mici, Culmea
fiind una din cele mai importante păşunat
Mică (cea dintre
componente la nivel pan-european. + stâne în vecinătatea
bazinetele Nergana şi
Rezervaţiei
Nergăniţa).
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Reprezentative sunt ecosistemele
virgine de făgete pure, în care pot fi B02.05 Nelăsarea
întâlnite doar câteva exemplare ale lemnului mort
altor specii de arbori. Arboretele
impresionează prin volume foarte
ridicate (600-1200 mc/ha) şi
suprafaţa de bază (52-54 mp/ha),
B09 Alte activităţi silvice
precum şi prezenţa unor arbori
– câteva plantaţii de
impresionanţi, cu diametre peste 1,3 molid cu suprafeţe mici,
m, înălţimi peste 50 m, vârste peste intervenţii silvotehnice în
400 de ani. Cantitatea de lemn mort trecut, intervenţii în
este de asemenea impresionantă,
vecinătatea Rezervaţiei
reprezentând 8-10% din volumul
fără lasarea unei zone
arboretului viu.
tampon
Subarboretul este slab reprezentat,
la fel şi pătura ierbacee, majoritatea F04.02 Colectarea de
acestor arborete fiind făgete nude. ciuperci şi fructe de
Regenerarea se face după legitaţile pădure
naturale. Diversitatea speciilor de
ciuperci este impresionantă.
F05.04 Braconaj –
Fauna este reprezentată de
cinegetic şi piscicol
micromamifere, lilieci, ierbivore,
carnivore mari (lup, urs, râs),
precum şi multe specii de insecte.
Pe râurile mai mari există populaţii G01.03.02 Conducerea în
sănătoase de păstrăv indigen.
afara drumurilor a
vehiculelor motorizate
G01.04 Drumeţii
montane
- turism necontrolat

scăzută

scăzută

scăzută

scăzută

scăzută
scăzută

Parcelele din apropierea medie
golului de munte Semenic,
Culmea Mică de la intarea
în pădure pănă la Poiana
Mare
În vecinătatea golului de medie
munte Semenic Culmea
Mică, în vecinătatea
Rezervaţiei în partea din
aval (UP III Nergăniţa
parcelele 1-5)

Ciuperci – aproximativ
medie
toată suprafaţa
Rezervaţiei, fructe de
pădure – gol de munte
Semenic, Poiana Mare
Cinegetic – în apropierea medie
căilor de acces în
Rezervaţie; piscicol – pe
râurile Nergana şi
Nergăniţa
Culmea Mică, partea din scăzută
aval a Rezervaţiei
Culmea Mică, partea din
amonte a Rezervaţiei (în
apropierea golului de
munte Semenic)

scăzută

Tabelul nr. 37
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Obiective de mediu şi economice – Situl Izvoarele Nerei
Servicii ecosistemice
Tipuri de servicii
Sectoare economice susţinute de
Beneficii socio-economice
Capacitatea de Utilizarea actuală
serviciile ecosistemice
suport
Servicii culturale
Educaţie
Creşterea gradului de cunoaştere şi Mare
Scăzută
de respectare a mediului înconjurător
Cercetare
Sectorul silvic
Cercetări privind structura
Mare
Medie
(arhitectura ecosistemică) a
arboretelor naturale de fag şi a
funcţionării acestora (dinamica
specifică) în absenţa perturbaţiilor
umane; comparaţii între pădurea
naturală şi pădurea cultivată;
extragerea de informaţii ştiinţifice
pentru o mai bună gestiune a
resurselor forestiere şi îmbunătăţirea
silvotehnicii aplicate în pădurile
cultivate.
ROSCI0226 Semenic Cheile Caraşului

Tabelul nr.38

Obiective naturale
Habitate naturale de interes
comunitar (codul şi numele)

Suprafaţă (ha)

3220 Vegetaţie herbacee de pe
Nedeterminată
malurile râurilor montane
3240 – Vegetaţie lemnoasă cu
Nedeterminată
Salix eleagnos de-a lungul râurilor
montane
6110 * Comunităţi rupicole
Nedeterminată
calcifile sau pajişti bazifite din
Alysso-Sedion albi
6410 Pajişti cu Molinia pe soluri Nedeterminată

Starea de conservare la
nivelul sitului

Impacturi
Presiuni / ameninţări

Neevaluată

Neidentificate

Neevaluată

Neidentificate

Neevaluată

Neidentificate

Neevaluată

Neidentificate

Intensitate

Localizare
(geometrie)

Magnitudine
generală
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calcaroase, turboase sau argiloase
(Molinion caeruleae)
6430 Comunităţi de lizieră cu
ierburi înalte higrofile de la
nivelul câmpiilor, până la cel
montan şi alpin
4060 Tufărişuri alpine şi boreale
7110 * Turbării active
7120 Turbării degradate capabile
de regenerare natural
8310 Peşteri în care accesul
publicului este interzis

Nedeterminată

Neevaluată

Neidentificate

Nedeterminată
Nedeterminată
Nedeterminată

Neevaluată
Neevaluată
Neevaluată

Neidentificate
Neidentificate
Neidentificate

16,301

Neevaluată

E03.01
F03.02.01

Scăzută
Medie

G01.04.01
G01.04.02
G01.04.03
G05.04

Scăzută
Medie
Ridicată
Scăzută

Neevaluată

G05.07
G05.08
H02.02
H05.01
H06.01
H06.02
Neidentificate

Scăzută
Medie
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută

Neevaluată

Neidentificate

Neevaluată

Neidentificate

7220 * Izvoare petrifiante cu
Nedeterminată
formare de travertin
(Cratoneurion)
6190 Pajişti panonice de stâncării Nedeterminată
(Stipo-Festucetalia pallentis)
6210* - Pajişti uscate
Nedeterminată
seminaturale şi faciesuri cu
tufărişuri pe substrat calcaros
(Festuco – Brometalia)

În peşteri
În peşteri,
colectare de
fosile
În peşteri
În peşteri
În peşteri
În peşteri din
Cheile Caraşului
În peşteri
Peşterile închise
În peşteri
În peşteri
În peşteri
În peşteri
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8120 Grohotişuri calcarose şi de
şisturi calcaroase din etajul
montan până în cel alpin
(Thlaspietea rotundifolii)
8210 – Versanţi stâncoşi cu
vegetaţie chasmofitică pe roci
calcaroase
9180* - Păduri de Tilio-Acerion
pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi
ravene
91E0 * - Păduri aluviale cu Alnus
glutinosa şi Fraxinus excelsior
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
91K0 – Păduri ilirice de Fagus
sylvatica (Aremonio – Fagion)
91Y0 – Păduri deacice de stejar şi
carpen
91L0 – Păduri ilirice de stejar cu
carpen (Erythronio-Carpiniori)
Observaţii*

Nedeterminată

Neevaluată

Neidentificate

Nedeterminată

Neevaluată

Neidentificate

Nedeterminată

Neevaluată

Neidentificate

Nedeterminată

Neevaluată

Neidentificate

Nedeterminată

Neevaluată

Neidentificate

Nedeterminată

Neevaluată

Neidentificate

Nedeterminată

Neevaluată

Neidentificate

Nedeterminată

Neevaluată

Neidentificate

Nedeterminată

Neevaluată

Neidentificate

Nedeterminată

Neevaluată

Neidentificate

Alt statut de protecţie
Specii de interes comunitar (codul
(A4DH, Berna, CMS,
EUNIS şi denumirea ştiinţifică)
EUROBATS)
A1 Berna;
Cypripedium calceolus
Rhinolophus ferrumequinum
Vezi tabelul nr. 12
Rhinolophus hipposideros
Vezi tabelul nr. 12
Rhinolophus blasii
Vezi tabelul nr. 12

Starea de conservare la
nivelul sitului
Neevaluată
Neevaluată
Neevaluată
Neevaluată

Impacturi
Presiuni / ameninţări
Neidentificate
G05.08
G05.08
G05.08

Intensitate
Medie
Medie
Medie

Tabelul nr.39
Localizare
(geometrie)

Magnitudine
generală

Peşterile închise
Peşterile închise
Peşterile închise
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Rhinolophus euryale

Myotis bechsteinii

A2 Berna; A1
Neevaluată
EUROBATS;
Vezi tabelul nr. 12
Neevaluată
A2 Berna; A2 CMS; A1 Neevaluată
EUROBATS
Vezi tabelul nr. 12
Neevaluată

Myotis capaccinii

Vezi tabelul nr. 12

Neevaluată

Myotis emarginatus
Miniopterus schreibersi

Vezi tabelul nr. 12
Vezi tabelul nr. 12

Neevaluată
Neevaluată

Barbastella barbastellus
Canis lupus

Neevaluată
Neevaluată

Barbus meridionalis petenyi

Vezi tabelul nr. 12
Vezi tabelul nr. 12 şi
A4DH
Vezi tabelul nr. 12 şi
A4DH
Vezi tabelul nr. 12 şi
A4DH
Vezi tabelul nr. 12 şi
A4DH
Vezi tabelul nr. 12

Sabanajewia aurata

Vezi tabelul nr. 12

Neevaluată

Cottus gobio

Vezi tabelul nr. 12

Neevaluată

Myotis myotis
Myotis blythii

Ursus arctos
Lynx lynx
Bombina variegata

Neevaluată
Neevaluată
Neevaluată
Neevaluată

G05.08

Medie

Peşterile închise

G05.08
G05.08

Medie
Medie

Peşterile închise
Peşterile închise

B02.04
B02.05
B02.04
B02.05
H01.05
Neidentificate
G05.08
G01.04.02
G01.04.03
Neidentificate
F03.02.03
F05.04
F03.02.03
F05.04
F03.02.03
F05.04
G01.03.02

Scăzută

În
habitate
forestiere
Habitate
forestiere
Cursurile de apă

B08.04
B08.06
E03.01
H01.05
J02.06.02
B08.04
B08.06
E03.01
H01.05
J02.06.02
B08.04

Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută

Scăzută
Scăzută
Scăzută
Medie
Medie
Medie

Peşterile închise
Peşteri

Scăzut
Scăzut
Scăzut
Scăzut
Scăzut
Scăzut
Scăzută

Pe
suprafaţa
parcului
Pe
suprafaţa
parcului
Pe
suprafaţa
parcului
Habitate
specifice
Cursurile de apă

Cursurile de apă

Cursurile de apă
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B08.06
E03.01
H01.05
J02.06.02
B08.04
B08.06
E03.01
H01.05
J02.06.02
B08.04
B08.06
E03.01
H01.05
J02.06.02
Neidentificate

Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută

Habitate
pădure
Habitate
pădure
cvercinee

Romanogobio kessleri (Cottus
kessleri)

Vezi tabelul nr. 12

Neevaluată

Austropotamobius torrentium

Vezi tabelul nr. 12

Neevaluată

Carabus variolosus

Vezi tabelul nr. 12 şi
A4DH
Vezi tabelul nr. 12

Neevaluată

Cerambyx cerdo

Vezi tabelul nr. 12 şi
A4DH

Neevalută

B02.04
B02.05
Neidentificate

Morimus funereus
Nymphalis vaualbum

Vezi tabelul nr. 12
Vezi tabelul nr. 12 şi
A4DH
Vezi tabelul nr. 12 şi
A4DH
Vezi tabelul nr. 12
Vezi tabelul nr. 12
A4DH
Vezi tabelul nr. 12
Vezi tabelul nr. 12 şi
A4DH

Neevaluată
Neevaluată

Neidentificate
Neidentificate

Neevaluată

Neidentificate

Neevaluată
Neevaluată

Neidentificate
A03.01

Scăzută

Pajişti

Neevaluată
Neevaluată

Neidentificate
B08.04
B08.06
E03.01
H01.05

Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută

Cursurile de apă

Lucanus cervus

Lycaena dispar
Callimorpha quadripunctaria
Isophya costata
Maculinea nausithous
Chilostoma banaticum
Unio crassus

Neevaluată

Cursurile de apă

Cursurile de apă

de
de
de
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J02.06.02

Scăzută

Obiective socio-culturale şi de mediu şi economice sunt aceleaşi cu cele identificate pentru Parcul Naţional Semenic-Cheile Caraşului.
Obiective naturale-Specii de păsări din ROSPA0086 Munţii Semenic – Cheile Caraşului
Starea
Speciile de păsări interes Suprafaţa
habitatului
conservare
comunitar
populaţiei speciei (ha)
nivelul sitului
Aquila chrysaetos
Nedeterminată
Neevaluată
Corvus corax
Nedeterminată
Neevaluată
Pernis apivorus
Nedeterminată
Neevaluată
Falco peregrinus
Nedeterminată
Neevaluată
Circaetus gallicus
Nedeterminată
Neevaluată
Bubo bubo
Nedeterminată
Neevaluată
Bonasa bonasia
Nedeterminată
Neevaluată
Caprimulgus europaeus
Nedeterminată
Neevaluată
Parus montanus
Parus palustris
Picus canus

Nedeterminată
Nedeterminată
Nedeterminată

Neevaluată
Neevaluată
Neevaluată

Dendrocopos leucotus

Nedeterminată

Neevaluată

Leiopicus medius

Nedeterminată

Neevaluată

Dryocopus martius

Nedeterminată

Neevaluată

Lullula arborea
Ficedula parva
Ficedula albicollis

Nedeterminată
Nedeterminată
Nedeterminată

Neevaluată
Neevaluată
Neevaluată

Lanius collurio

Nedeterminată

Neevaluată

de Impacturi
la
Presiuni / ameninţări
Neidentificate
Neidentificate
H06.01
Neidentificate
H06.01
Neidentificate
Neidentificate
A03.01
J01.01
Neidentificate
Neidentificate
B02.04
B02.05
B02.04
B02.05
B02.04
B02.05
B02.04
B02.05
Neidentificate
Neidentificate
180 Incendiere
164 Curăţarea pădurii
A10.01
J01.01

Tabelul nr.40
Intensitate

Localizare (geometrie)

Scăzută

În teritoriul de cuibărit

Scăzută

În teritoriul de cuibărit

Scăzută
Scăzută

Pajişti

Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută
Scăzută

În habitate forestiere

Scăzută
Scăzută

Pajişti cu tufărişuri

Magnitudine
generală

În habitate forestiere
În habitate forestiere
În habitate forestiere
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Emberiza hortulana

Nedeterminată

Neevaluată

A10.01
J01.01

Scăzută
Scăzută

Pajişti cu tufărişuri

Obiective socio-culturale şi de mediu şi economice sunt aceleaşi cu cele identificate pentru Parcul Naţional Semenic-Cheile Caraşului.
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III. MEDIUL ABIOTIC
3.1.Geologie, geomorfologie.

Parcu Naţional Semenic – Cheile Carşului este suprapus Munţilor Banatului, extinzându-se pe
doua unităţi montane: Munţii Aninei în vest– şi Munţii Semenic în est–. Relieful dominant este cel
montan, străbătut de numeroase văi care îl fragmentează. Altitudinea minimă este de 190 m în valea
Caraşului, iar altitudinea maximă este de 1.446,9 m, în Vârful Gozna.
Munţii Semenic sunt formaţi din şisturi cristaline intens metamorfozate, predominând cele
mezometamorfice, iar cele epimetamorfice existând cu totul izolat în partea centrală a regiunii. Şisturile
cristaline mezometamorfice aparţin seriei de Sebeş-Lotru, denumită regional seria de Timiş, iar cele
epimetamorfice, seriei de Miniş. Rocile eruptive, aparţin domeniului getic si celui danubian, sunt
reprezentate prin granitoidele sinorogene de Poneasca şi Lindenfeld – Buchin întâlnite şi în perimetrele
vârfurilor Semenic, Piatra Goznei, Piatra Nedeea şi prin corpurile mai mici de granodiorite şi tonalite de
la Slatina – Timiş, vârsta lor fiind paleogenă. Cristalinul getic din Masivul Semenic se caracterizează prin
cute mari, drepte şi relativ simetrice, desfăşurate paralel cu direcţia catenei muntoase.
Principalele vârfuri în masivul Semenic sunt: Vârful Păroasa Mare 1268,0 m, Tâlva Nergăniţa
Mare 1.363,5 m, Nergăniţa Mică 1.220,7 m, Flămânda 1.024,0m, Vârful Gozna 1.446,9 m, Vârful
Semenicului 1.446,4 m, Piatra Nedeii 1.436,7 m, Dealul Căpăţâna 1.330,7m, Cracu Lung 1.244,1 m,
Culmea Mare 1.193,5 m, Dealul Scaloaiei 918,5 m.
Munţii Aninei sunt formaţi din şisturi cristaline peste care sunt dispuse discordant rocile
sedimentare (calcare, marne, gresii) ce formează sinclinoriul Reşiţa - Moldova Nouă, puternic cutat şi
tectonizat. Sinclinoriul reprezintă cea mai mare suprafaţă calcaroasă compactă din România având cca.
800 km2. La est de această structură, cu o suprafaţă de cca. 10 km2 este sinclinalul Izvoarele Caraşului.
Formaţiunile geologice sunt constituite din roci magmatice, metamorfice şi sedimentare,
aparţinând domeniilor getic şi danubian, parautohtonului de Severin şi depresiunilor posttectonice. De-a
lungul unei linii care trece pe la est de Caransebeş – Turnu Ruieni – Armeniş – Teregova – Luncaviţa,
geticul încalecă spre est domeniul danubian. Principalele vârfuri din Munţii Aninei, sunt: Dealul Piatra
Albă 752,5 m, culmea Certej 955,3 m, Vârful Poiana Beţii 866,7 m, Culmea Răşpiţel 888,2 m, Dealul
Jervan 871,5 m, Poiana Rusului 1023,0 m, Cracu Ferigii 905,7 m, Dealul Segran 743,0 m, Dealul
Gabrova 772,6 m, Cioaca cu Apă 595,1 m, Navesu Mare 668,0 m, covelişte 753,9 m, Culmea Cereşnaia
771, 5 m, Culmea Şestului 751,2 m, La Mese 823,5 m, Dealul Trei Movile 926,9 m, Dealul Zabăl 685,8
m, Vârful Muchii sau Paşac 592,3 m, Dealul Socolovăţ 783,2 m, Dealul Straja 715,6 m, Colonovăţul Mic
778,6 m, Dealul Colonovăţ 812,0 m, Dealul Frumos 832,2 m, Dealul Zabăl 561,3 m, Dealul Dobrâvârc
596,3 m, La Păulă 654,3 m, Dealul Moghiliţa 651,0 m, Tâlva Lupului 692,5 m, Dealul Mociur 686,0 m,
Dealul Golaş 495,1 m, Dealul Moghila 680,8 m.
Geomorfologia diferă în funcţie de factorul petrografic, structural şi tectonic local. Astfel, Munţii
Semenicului formaţi din şisturi cristaline şi roci eruptive, sunt caracterizaţi printr-un relief mai masiv, în
timp ce Munţii Aninei, alcătuiţi din roci carbonatice, prezintă un relief carstic, dezvoltat , atât la nivelul
solului, cât şi în subteran..
Formele de relief micro-depresionare. Lapiezurile ocupă mari suprafeţe pe versanţi şi platouri în
areale împădurite şi neîmpădurite. Dolinele sunt prezente pe mari suprafeţe, cu excepţia zonei Gârlişte. În
restul teritoriului predomină văile de doline care pot ajunge la 2,5 km lungime. Văile principale sunt
dezvoltate transversal pe structura calcaroasă, spre care converg văile oarbe şi văile în fund de sac. Văile
transversale şi cele în fund de sac au în versanţi numeroase izvoare, în schimb ce văile oarbe sunt
caracterizate de curgeri temporare ale apelor, , cu numeroase pierderi, cunoscute ca văi de tip ponor sau
sorb.
Tafonii sunt izolaţi, fiind prezenţi în sectorul nordic şi sudic al Semenicului. Microdepresiunile
nivale sunt rare, răspândite pe culmi şi platouri ce ocupă suprafeţe mici. Văile necarstice sunt constituite
dintr-o reţea amplă radiculară de ogaşe, râpe şi rigole situate în jurul masivului central Semenic.
Formele de relief orizontale. Carstoplenele sunt forme rare ce pot fi întâlnite doar în trei locuri pe
suprafeţe restrânse.
Suprafeţele de nivelare ocupă suprafeţe de până la 15 kmp şi sunt structurate pe trei trepte
altitudinale.
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Formele de relief pozitive. Formele pozitive de tip pereţi calcaroşi sunt situate de regulă în
versanţii văilor Caraş, Gârlişte, Buhui, dar pot fi şi izolate în versanţii cu declivitate mare a unor dealuri.
Formele de dezagregare se întâlnesc doar pe principalele vârfuri situate la altitudinea medie de
1.400 m şi sunt caracteristice golului montan Semenic.
Formele de acumulare şi solifluxiune sunt prezente grupat, pe suprafeţe relativ mici, în suprafaţa
de nivelare Semenic.
Morfologia subterană. În perimetrul de referinţă din totalul de peste 800 de cavităţi, 17 peşteri şi
2 avene au o dezvoltare mai mare de 500m. Morfologia cavităţilor are două caracteristici majore.
Peşteri de mici dimensiuni situate în versanţii văilor şi avene cu adâncimi mici situate în zonele de
platouri: Sodol, Cheile Caraşului, Valea Comarnic, Platoul Cârnopole, Platoul Cârneală, Cheile Gârliştei.
Peşteri şi avene mari cu pasaje inactive şi active, ce reprezintă sisteme carstice complexe, si au în
componenţă galerii, puţuri, hornuri, săli unele de mari dimensiuni. Sectoarele galeriilor active cu forme
de eroziune şi coroziune alternează cu cele fosile cu depozite aluvionare şi speleoteme de mari
dimensiuni: P. Gaura Turcului, P. Liliecilor, P. de sub Cetate, P. Ţolosu, P. Comarnic, P. Exploratorii 85,
P. Buhui, P. din Valea Seacă, P. cu Apă din Cheile Gârliştei, P. Vidra, P. de la Găuri, P. nr. 3 de la
Cârneală, Av. din Poiana Gropii, Av. Albastru, Av. Cioaca Mare, Av. din Dolină.
Din punct de vedere al dezvoltării galeriilor, se disting trei clase de cavităţi:
a)
Cavităţi mici cu dezvoltare între 5 şi 50 m, în procent de aproximativ 70 %.
b)
Cavităţi medii cu dezvoltare între 50 şi 500 m în procent de aproximativ 25 %.
c)
Cavităţi mari cu dezvoltare > 500 m în procent de aproximativ 5 %.

3.2.Hidrologie
Principala sursă de apă este generată din Munţii Semenic, de unde izvorăsc râurile Timiş, Bârzava
şi Nera, toate cu debite considerabile pe tot parcursul anului. Din Munţii Aninei izvorăşte râul Caraş.
Harta hidrologică-hidrogeologică este prezentată în anexa A.8.
Bazinul Hidrografic Timiş. Cele mai reprezentative râuri sunt Timişul, Bistra, Bârzava şi
Moraviţa. Reţeaua hidrografică este formată din 150 cursuri de apă, cu o lungime totală de 2434 km şi o
densitate medie de 0,33 km/km2. Suprafaţa bazinului este de 7310 km2. Cursul râului Timiş, prezintă un
coeficient de sinuozitate de 2,50 şi o pantă medie de 5‰, cu un substrat al albiei format din bolovăniş,
pietriş, nisip şi mâl.
Râul Timiş, afluent de ordinul I al Dunarii, izvorăşte de pe versantul nord-estic al Munţilor
Semenic, de sub Vârful Semenic 1.446 m, de la altitudinea de 1.400 m. În perimetrul de referinţă,
principalele cursuri de apă sunt pâraiele Grădişte 4,5 km, Molidu 4,5 km şi Semenic 8,4 km. O parte din
aceste debite sunt transferate prin canalul artificial Murgilă, în bazinul hidrografic Bârzava.
Râul Bârzava izvorăşte din munţii Semenic de la altitudinea de 1.190 m, si are o lungime de 154
km, iar suprafata totală a bazinului de receptie este de 1.202 km2. Acesta prezintă o pantă medie de 7 ‰
şi un coeficient de sinuozitate medie de 1,50. În cursul său superior cuprins în aria protejată, Bârzava are
o lungime de 12 km şi ca afluenţi principali pâraiele Coşului, Bârzăviţa, Păroasa de sus, Păroasa de jos,
Alibeg, Pietrosu, Izvorul Molidului, Klauss, Dignecea, Beţii, Luţă, Crumpiri, Crivaia, Crivaia Mică,
Crivaia Mare, Gozna, Grindeşti şi Râul Mare. Toate au debite mari şi permanente la care se adaugă un
aport suplimentar de apă provenit din captarea artificială a bazinului Nera şi Timiş.
Bazinul Hidrografic Nera. Cele mai reprezentative râuri sunt Nera şi Miniş. Cele 36 de cursuri
de apă au o lungime totală a reţelei hidrografice de 574 km. Suprafaţa bazinului de recepţie este de 1.380
km2, densitatea medie a reţelei hidrografice este 0,42 km/km2. Râul Nera are o pantă medie de 8‰ şi un
coeficient de sinuozitate de 2,7 ‰, cu un substrat al albiei format din bolovăniş, pietris, nisip şi mâl.
Râul Nera izvorăşte din sudul Munţilor Semenic, de sub vârful Gozna 1.446 m, la altitudinea de
1.410 m dintr-un important habitat de turbă. Râul Nera are o lungime de 13 km în aria protejată iar
principalii afluenţi sunt Nergăniţa, Coşava şi Poneasca. O parte din debitul râului Nera este transferat
printr-o captare artificială în bazinul hidrografic Bârzava.
Bazinul Hidrografic Caraş. Cele mai reprezentative râuri sunt Caraş având o lungime de 79 km
pe teritoriul românesc, Buhui, Gârlişte, Nermed, Dognecea, Jitin, Ciornovăţ, Lişava, Ciclova, Vicinic.
Reţeaua hidrografică se compune din 31 de cursuri de apă ce însumează 502 km lungime totală, cu o
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suprafaţă de 1.280 km2. Densitatea reţelei hidrografice este de 0,39 km/km2, cu o pantă medie de 8‰ şi un
coeficient de sinuozitate de 2,07.
Caraşul izvorăşte din zona nordică a Munţilor Aninei la altitudinea de 600 m, sub platoul Carstic
Cârneală cu o altitudine medie de 800 m. Râul Caraş are o lungime de 50 km în situl Semenic – Cheile
Caraşului din care 22 km în zona carstică, formând, Cheile Caraşului pe o lungime de 19 km. În zona
montană/carstică principalii afluenţi sunt Buhui, Comarnic, Şereniac şi Gârlişte.
În masivul Anina datorită rocilor carbonatice, reţeaua hidrografică este dezorganizată la suprafaţă
şi bine organizată în subteran, caracteristice fiind debitele variabile cu valori extreme.
Lacurile. În interiorul parcului există 3 lacuri artificiale dintre care unul subteran situat în Peştera
Buhui, toate având volume mici de apă. În vecinătatea parcului, în zona nordică au fost construite două
baraje respectiv Gozna şi Trei Ape în vederea asigurării cu apă necesară Municipiului Reşiţa.
Apele subterane. Acviferul carstic face parte din Corpul de Apă Subterană ROBA11 al
Sinclinoriului Reşiţa Moldova Nouă. Circulaţia apei subterane se realizează prin roci cu permeabilitate
fisurală şi galeriile peşterilor în regim vados şi înecat, evidenţiată prin numeroase ponoare, izvoare şi
drenaje demonstrate sau presupuse.

3.3.Clima
Perimetrul de referinţă se încadrează în climatul temperat-continental moderat, subtipul
bănăţean, cu nuanţe submediteraneene. Subtipul climatic bănăţean este caracterizat printr-o circulaţie a
maselor de aer atlantic şi prin frecvente invazii ale maselor de aer mediteranean. Circulaţia maselor de aer
umed din vest şi sud-vest este caracteristică întregului an. Acest cadru climatic general conduce la un
regim termic moderat, cantităţi medii de precipitaţii ceva mai ridicate decât în alte zone ale ţării la
altitudini similare, perioade destul de dese de încălzire în timpul iernii şi primăveri relativ timpurii.
Parcul Naţional Semenic Cheile Caraşului are un relief foarte variat cu altitudini cuprinse între
200m în Cheile Caraşului şi 1.447 m în Vf. Piatra Gozna ( ), ceea ce imprima o etajare climatica ce
include:
a. Climatul montan - climatul de munte ce caracterizeaza altitudinile cuprinse intre 1.000 - 1.400
m – caracteristic Masivului Semenic , cu temperaturi medii anuale cuprinse între 6 şi 4 °C, in funcţie de
altitudine, cu cantităţi de precipitaţii cuprinse între 800 - 1.000 mm/an, care pot ajunge uneori la
1.200mm/an, sau chiar 1.400 mm/an Muntii Semenic. ) Caracteristice sunt vânturile vestice. Numărul
mediu al zilelor cu ninsoare este de 30 – 90/an, iar stratul de zăpadă se menţine în medie circa 60 – 160 de
zile pe an, în funcţie de altitudine.
b. Climatul de dealuri - climatul de dealuri joase 200 – 500 m şi climatul de dealuri înalte 500 800 m – caracteristic Munţilor Aninei ; temperaturi medii anuale sunt cuprinse între 10 şi 8 ºC la 200 –
500 m şi 8 şi 6 ºC la 500 - 800 m, iar cantităţile de precipitaţii sunt cuprinse între 600 – 800 mm/an la 200
– 500 m şi 800 – 1.000 mm/an la 500 – 800 m.
Regimul termic anotimpual. Statistic, luna iulie este cea mai caldă luna a anului, iar luna cea mai
rece este ianuarie. Temperaturile medii anuale sunt cuprinse între 40C – în sectorul înalt al Masivului
Semenic şi 100C – în zona joasă a Cheilor Caraşului.
Regimul pluviometric. În general, cele mai mari cantităţi de precipitaţii se înregistrează în luna
iunie, iar perioadele secetoase apar de regulă în intervalele ianuarie – februarie şi septembrie – noiembrie.
Cantităţile medii anuale de precipitaţii sunt cuprinse între 1.400mm/an în zona înaltă a Masivului
Semenic şi 800mm/an pe platourilor carstice şi în arealul Cheilor Caraşului şi ale Gârliştei.
Din cauza versanţilor expuşi influenţei vânturilor vestice umede, în general cantităţile medii de
precipitaţii depăşesc pe cele înregistrate în alte locuri din ţară situate la altitudini similare; în special in
Muntii Semenic şi a arealelor de obârşie ale văilor Timişului, Bârzavei, Nerei şi ceva mai puţin la obârşia
raului Caraş.
Numărul mediu al zilelor cu ninsoare este de 30 – 90/an, iar stratul de zăpadă se menţine în medie
circa 60 – 160 de zile pe an, în funcţie de altitudine.
Regimul eolian. În cea mai mare parte a teritoriului parcului vântul bate circa 75% din an, putând
ajunge până la circa 88% din an în zonele înalte ale Masivului Semenic. Pe un fond dominat de circulaţia
vestică, direcţia vântului este influenţată de relieful accidentat al parcului. În zona înaltă a Muntilor
Semenic predomină vânturile de sud şi sud-vest şi cele de nord şi nord-vest, cu viteze medii de circa
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10m/s, în zonele mai joase se face simţită influenţa reliefului viteza medie a vântului atingând doar 2m/s,
în general predomină tot vânturile vestice şi uneori din sud-est.
În condiţii de cer senin, deseori pe versanţi şi pe văi apar brize de munte şi vale.
Vânturile locale predominante sunt Austrul şi Coşava. Austrul este un vânt vestic, uscat şi cald pe
timpul verii, iar în perioada de iarnă este însoţit de geruri şi lipsit de precipitaţii. Coşava este un vânt
foarte intens cu caracter de fohn, cald şi uscat, ce bate în general din sud-est şi uneori din est, îşi face
simţită prezenţa mai rar, în general doar în partea de sud-vest a parcului.
Solurile. Din punct de vedere al condiţiilor edafice, in Parcul Naţional Semenic – Cheile
Carasului sunt raspandite urmatoarele clase de sol, tipuri şi subtipuri de sol, redate în tabelul de mai jos.
Tipurile de soluri din aria naturală protejată
Clasa
Cernisoluri

Tipul
Rendzine

Cambisoluri

Eutricambosol

Districambosol

Spidosoluri

Prepodzol

Protisoluri

Aluviosol
Litosol

Histisoluri

Histosol

Codul
RZ ka;
qq
EC ro

Tabelul nr.41

Descriere
Rendzine litice şi roci compacte la zi;
argiloase; fără schelet.
Eutricambosol rodic; Soluri roşii;
argiloase; fără schelet.
EC ro li Eutricambosol rodic litic; Soluri roşii şi
rendzine; lutoase; fără schelet.
DC ti
Districambosol tipic; Soluri brune acide
lutonisipoase fără schelet.
DC al
Districambosol aluvic; Soluri brune acide
si soluri brune feriiluviale; lutonisipoase,
fără schelet.
DC qq
Districambosol scheletic; Soluri brune
acide, soluri brune feriiluviale si
litosoluri; lutonisipoase, fără schelet.
EP ti
Prepodzol tipic; Soluri brune feriiluviale
si podzoluri brune; lutonisipoase; fără
schelet.
PD ti li
Podzol tipic şi litic; Soluri brune
feriiluviale si podzoluri brune si
litosoluri; lutonisipoase; fără schelet.
AS en-di Aluviosol
entic-distic;
Protosoluri
aluviale si soluri aluviale; lutonisipoase,
lutoase, fără schelet.
LS ti
Litosol tipic; Stâncărie; turbă; fără
schelet.
TB di eu Histosol distric, eutric; Soluri turboase,
districe si turbe oligotrofe; lutonisipoase;
fără schelet.

3.4. Elemente de interes conservativ de tip abiotic
Principalele elemente abiotice de interes conservativ de pe raza parcului sunt formele de relief
exocarstice de mari dimensiuni, respectiv:
Chei: Cheile Caraşului (19 km lungime), Cheile Gârliştei (9 km lungime)
Văi carstice: Şereniac, Raicovacea, Buhui, Comarnic, Râul Mare, Sodol.
Cascade: Raicovacea, Peştera Cioploaia, Peştera Izvor, Ţolosu, Socolovăţ, Covelişte.
Platouri de doline (doline izolate, văi de doline, uvale): Sodol, Cârnopole, Ravniştea Mică,
Ravniştea Mare, Cireşnaia, Maial.
Câmpuri de lapiezuri: Dealul Gabrova, Cioaca Mare, Zaglavac, Socolovăţ, Naveşul Mare.
Pereţi calcaroşi: Cheile Caraşului, Cheile Gârliştei, Sodol, Izvoarele Caraşului, Buhui.
Ponoare: Valea Sodol, Raicovacea, Iabalcea, Colonovăţ, Cârneală.
70

Izbucuri: Sodol, Capul Baci, Nuci, Peştera Izvor, Peştera Ţolosu, Racoviţă, Ponicova, Ferecul
Brazilor, Izbucul Caraşului.
Sisteme hidrocarstice: Raicovacea – Şereniac - P. de după Cârşă, P. Drăgoina - P. Gaura Turcului,
Poiana Gropii, P. Ţolosu, P. Exploratorii - P. Racoviţă, P. Comarnic, P. Popovăţ, Colonovăţ - P. Buhui,
Cârneală - Izbucul Caraşului, Cârneală - Ferecul Brazilor.
Depuneri de travertin: Sodol, Izbucul Caraşului, Valea Buhui.
Centralizatorul cavităţilor naturale închise publicului de pe raza parcului, este redat în tabelul
următor:
Habitatul 8310 - Peşteri în care accesul publicului este interzis.
Bazinul speologic / hidrografic
2233 Valea Miniş
2236 Gârlişte
2237 Buhui – Luca
2238 Versantul stâng al Cheilor Caraşului
2240 Versantul drept al Cheilor Caraşului
2241 Platoul Iabalcei
2243 Comarnic – Topliţa
2246 Râul Mare
2247 Nermet
Total

Total cavităţi
3
84
103
146
148
28
99
190
2
803

Peşteri
3
77
89
123
136
3
85
58
0
574

Tabelul nr.42
Avene
0
7
14
23
12
25
14
132
2
229

IV. MEDIUL BIOTIC
4.1. Ecosisteme
Ecosistemele naturale din perimetrul ariei protejate cuprind: ecosisteme de pădure, ecosisteme de
pajişti, ecosisteme de stâncării şi grohotişuri, ecosisteme de apă dulce şi ecosisteme subterane,
diferenţiate prin caracteristici abiotice şi biotice.
În tabelul următor este prezentată ponderea acestor categorii de ecosisteme, în arealul Parcului
Naţional Semenic – Cheile Caraşului.
Categorii de ecosisteme naturale terestre şi acvatice şi ponderea acestora
Nr.
1
2
3
4

Tabelul nr.43

Denumirea ecosistemelor naturale terestre şi Suprafaţa
acvatice
(ha)
(%)
Ecosisteme de pădure
30.425,4
85%
Ecosisteme de pajişti
5.195,1
15%
Ecosisteme de stâncării şi grohotişuri
25,0
0%
Ecosisteme de apă dulce
40,0
0%

Ecosistemele terestre. Ecosistemele naturale terestre includ ecosistemele forestiere 85%, de
pajişti şi tufărişurile aproximativ 15%, stâncării şi grohotişuri sub 0,1%.
O caracteristică esenţială pentru ecosistemele terestre, reflectată în structura florei şi vegetaţiei,
este existenţa a numeroase specii termofile de origine mediteraneeană, balcanică, balcano-ilirică,
balcanico-panonică şi moesică. Aceste elemente se reflectă şi în structura comunităţilor forestiere
subxerofile şi xero-termofile, precum şi în compoziţia pajiştilor colinare xerofile care reprezintă o
componenta aparte.
Cea mai mare extindere o au pădurile de fag care ocupă peste 80% din suprafaţa ariei protejate.
Rezervaţia Naturală Izvoarele Nerei este situată pe versantul sudic al Semenicului, în bazinul superior al
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Nerei. Vegetaţia forestieră este constituita apropape în întregime din făgete seculare pure, cu structură
plurienă şi consistenţă plină.
Pădurile subxerofile de cer, gărniţă şi gorun sunt slab reprezentate, dar în stratul ierbos s-au păstrat
elemente meridionale precum Himantoglossum hircinum, Lithospermum purpureo-coeruleum, Arabis
turrita, Helleborus odorus, Lichnis coronaria, Ruscus aculeatus.
La obârşia Văii Caraşului se află o zonă importantă din punct de vedere geologic, geografic şi
floristic. Aici pe câteva platouri calcaroase, doline şi mici bazine se întâlnesc brădete pure cu floră
acidofilă şi brădete cu fag ce se remarcă prin diversitatea ferigilor şi a orhideelor.
Pajiştile xerofile şi cele xero-mezofile instalate pe locul pădurilor defrişate se remarcă prin
dominarea unor specii ca Stipa eriocaulis, Festuca valesiaca, Festuca rupicola, Agrostis tenuis.
Speciile meridionale cele mai numeroase se întâlnesc în tufărişurile xerotermofile de tipul
şibliacurilor şi în vegetaţia stâncăriilor însorite sau semi-umbrite din zona Cheilor Caraşului şi Gârliştei.
Specii rare întâlnite sunt: Lichnis coronaria, Petrorhagia saxifraga, Cardamine graeca, Arabis recta, A.
turrita, Helianthemum canum, Sedum hispanicum, Galium purpureum, Silene flavescens, Dianthus
kitaibelii, Satureja kitaibelii, Sesleria filifolia, Cephalantera longifolia.
Pe teritoriul acestei arii protejate se găsesc elemente faunistice cu o evoluţie aparte, datorită
orogenezei carpatice şi perturbaţiilor climatice cuaternare. Acest amestec de apartenenţă, origine şi
vechime atât de diferite ale elementelor faunistice regăsite în perimetrul de referinţă scot în evidenţă
zooistoria unor specii sau a unor comunităţi ale căror dovezi le găsim păstrate încă, poate, numai în
anumite perimetre.
Ecosistemele acvatice. Ecosistemele acvatice includ izvoarele, râurile, pâraiele, lacurile naturale
şi antropice, turbăriile, ocupând cca. 1% din suprafaţa parcului.
Râul Caraş, cu afluenţii săi cei mai importanţi Buhui şi Gârlişte, precum şi Nera, prezentă pe
teritoriul parcului cu zona sa superioară de la izvoare, sunt principalele ape curgătoare din parc.
Râul Caraş izvorăşte dintr-o zonă calcaroasă fiind la început un râu cu caracter torenţial,
păstrându-şi acest caracter până în sectorul de chei. Pe Pârâul Buhui, afluent al Caraşului, au fost realizate
amenajări hidrotehnice – lacurile de baraj Buhui şi Mărghitaş.
Râul Nera izvorăşte din zona golului alpin al Munţilor Semenic, sursa de alimentare fiind
mlaştinile de turbă, în cursul său superior fiind un pârâu de munte cu un curs puţin rapid. O parte din
izvoarele Nerei au fost captate şi conduse în Râul Bârzava, pentru alimentarea lacului de acumulare Cuca
– Gozna.
De specificat că aceste lacuri artificiale se încadrează peisagistic şi ecologic în cadrul natural
existent, în sensul că nu sunt afectaţi factorii biotici în amonte şi aval de baraj, şi mai ales nu este afectată
calitatea apelor.
Barajele amenajate pe râul Caraş pentru protejarea podului şi alimentarea păstrăvăriei din comuna
Caraşova determină stagnarea apei în sectorul inferior al cheilor şi depunerea aluviunilor, care sunt
colonizate în timpul verii de buruienişuri higrofile şi treptat de tufişuri de Salix purpurea.
De asemenea, se impune monitorizarea calităţii apei râului Gârlişte care este râul cu gradul cel
mai mare de poluare din parc, poluarea făcându-se prin deversarea apelor reziduale ale oraşului Anina.
Aceasta are un efect distructiv asupra sectorului cuprins între localităţile Anina şi Gârlişte.
Prezenţa numeroaselor izvoare, a substratului cristalin şi a precipitaţiilor abundente asigură
condiţii pentru formarea în Platoul Munţilor Semenic de turbării. Sunt prezente 7 perimetre de mlaştini,
cele mai apropiate de tipul tinovului oligotrof regăsindu-se pe culmea lipsită de pădure a Muntelui
Semenic.
Suprafaţa totală a mlaştinilor din Platoul Semenic este de aproximativ 34 ha. Vegetaţia acestora
este alcătuită din specii de: Sphagnum sp., Carex pauciflora, Deschampsia fluxosa, Carex echinata,
Molinia caerula, Potentilla erecta, Nardus stricta, Vaccinium vitis-idaea, Vaccinium myrtillus, Geum
rivale, Veronica officinalis, Homogyna alpina, Gallium palustre, Cardamine amara, Tymus sp., Stellaria
sp.

4.2.Habitate de interes conservativ
Habitatele identificate în aria naturală protejată sunt redate succinct în tabelul următor:
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Habitate identificate în arealul ariei naturale protejate
Nr.
Cod
Crt. Habitat
1

3220

2

3240

3
4

4060
5130

5

6110 *

6

6190

7

6210 *

8

6410

9

6430

10 6510
11 7110 *
12 7120
13 7140
14 7220 *
15 8120
16 8210
17 8310
18 9180 *
19 91E0 *
20 9110
21 9130
22 9150
23 91K0
24 91Y0
25 91L0

Denumire habitat
Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor
montane
Vegetaţie lemnoasă cu Salix eleagnos de-a
lungul râurilor montane
Tufărişuri alpine şi boreale
Formaţiuni cu Juniperus communis în zone
sau păjişti calcaroase
Comunităţi rupicole calcifile sau pajişti
bazifite din Alysso-Sedion albi
Pajişti panonice de stâncării (StipoFestucetalia pallentis)
Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu
tufărişuri pe substrat calcaros (Festuco
Brometalia)
Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase,
turboase sau argiloase (Molinion caeruleae)
Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte
higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel
montan alpin
Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus
pratensis, Sanguisorba officinalis)
Turbrii active
Turbării degradate capabile de regenerare
natural
Mlaştini turboase de tranziţie şi turbării
oscilante (nefixate de substrat)
Izvoare petrifiante cu formare de travertin
(Cratoneurion)
Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase
din etajul montan până în cel alpin
(Thlaspietea rotundifolii)
Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică
pe roci calcaroase
Peşteri în care accesul publicului este interzis
Păduri din Tilio-Acerion pe versani abrupţi,
grohotişuri şi ravene
Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi
Fraxinus excelsior
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum
Păduri medio-europene de fag din
Cephalanthero-Fagion
Păduri ilirice de Fagus sylvatica (AremonioFagion)
Păduri dacice de stejar şi carpen
Păduri ilirice de stejar cu carpen (ErythronioCarpiniori)

Menţionate în
formularul
standard

Tabelul nr.44

Nou identificate în
perimetrul ariei
protajate

X
X
X

X

X
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Nu s-a realizat evaluarea stării de conservare a habitatelor de interes conservativ din arealul ariei
naturale protejate.

4.3. Specii de floră şi faună de interes conservativ din arealul ariei naturale protejate
4.3.1 Plante inferioare

Studiile realizate până în prezent atestă faptul că în aria naturală protejată sunt reprezentate un
număr de 270 taxoni aparţinând micofitelor şi 18 taxoni aparţinând grupului lichenilor.
Suprafaţa totală a mlaştinilor din Semenic este de aproximativ 34 ha. Toate speciile de Sphagnum
spp. sunt specii de interes comunitar.
4.3.2. Plante superioare
Condiţiile deosebit de variate din zona Munţilor Banatului au determinat instalarea unei flore
bogate în specii de cormofite, respectiv un număr de 1277 de specii, răspândite în diferite biotopuri
caracteristice perimetrului de referinţă a ariei naturale protejate.
O caracteristică esenţială pentru această zonă, reflectată în structura florei şi vegetaţiei este existenţa
a numeroase specii termofile de origine mediteraneeană, balcanică, balcano-ilirică, balcano-panonică şi
moesică. Aceste elemente se reflectă şi în structura formaţiilor forestiere subxerofile şi xero-termofile,
precum şi în compoziţia pajiştilor colinare xerofile care reprezintă o caracteristică aparte în acest teritoriu.
Din punct de vedere fitogeografic, flora este alcătuită în principal din elemente eurasiatice (33,33
%) care formează fondul general al florei din regiunea temperat europeană. La acestea se adaugă cu
procente ridicate elementele european centrale (12,70 %), europene (14,89 %).
Diversitatea floristică, întâlnită pe suprafaţa relativ restrânsă a ariei naturale protejate, se datorează
complexităţii factorilor staţionali, determinată de variaţia accentuată a reliefului carstic, precum şi a
aşezării acestui teritoriu la interferenţa unor valuri succesive de migraţie floristică având origini
fitogeografice diferite.
Dintre speciile de floră deosebite, de mare interes conservativ în arealul ariei naturale protejate,
orhideea Cypripedium calceolus– papucul doamnei este singura specie prezentă în anexele OUG nr.
57/2007, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru confirmarea prezenţei pe teritoriul arie naturale
protejate sunt necesare pe viitor studii specifice de inventariere.
În tabelul următor sunt prezentate speciile de plante superioare de importanţă pentru aria
protejată - după lista roşie a plantelor superioare din România (Dihoru, G; Negrean, G., 2009:
Cartea rosie a plantelor vasculare din România, Editura Academiei Române, ISBN 978-973-27-1705-9,
630 p).
Specii de plante superioare din aria naturală protejată
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Taxon
Abies alba Mill.
Allium moschatum L.
Alopecurus pratensis L. ssp. laguriformis (Schur)Tzvelev
Alyssum montanum gmelinii (Jordan) Hegi&Schmid
Anacamptis pyramidalis (L.)Rich.
Anthemis tinctoria L. ssp. fussii (Griseb) Beldie
Campanula crassipes Heuffel
Campanula grossekii Heuffel
Campanula lingulata W. Et. K.
Carex atrata L. ssp. aterrima Celak
Carlina acanthifolia All. (ssp. C. utzaka)

Tabelul nr.45
Familia

Pinaceae
Alliaceae
Poaceae
Brasicaceae
Orchidaceae
Asteraceae
Campanulaceae
Campanulaceae
Campanulaceae
Cyperaceae
Asteraceae
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Centaurea atropurpurea W. Et K.
Centaurea calvescens Pancic
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch
Cephalanthera rubra (L) Richard
Cephalaria laevigata (W et K.) Schrader
Cerastium banaticum (Rochel) Heuffel ssp.banaticum
Ceterach officinarum D.C.
Coronilla emerus L. ssp.emeroides Hayek
Corydalis solida (L.) Swarty
Crocus flavus Weston.
Cytisus procumbens Sprengel
Dactylorhiza incarnata (L.) Soo
Dactyloriza maculata (L) Soo
Dactyloriza sambucina (L) Soo
Dianthus trifasciculatus Kitt.
Dianthus giganteus ssp. banaticus Heuffel
Dryopteris cristata (L) A. Gray
Echinops banaticus Rochel ex Schrader
Epilobium nutans L.
Epipactis palustris (L) Crantz
Filipendula ulmaria L. Smejkal
Fritillaria meleagris L.
Galanthus nivalis L.
Genista pilosa L.
Gymnadenia conopsea (L) R.Br.
Hepatica transsilvanica Fuss
Hieracium borbasii Uechtr.
Homogine silvestris Cass
Iris reichenbachii Heuffel.
Jovibarba heuffelii (Schott)
Juncus filiformis L.
Knautia drymeia Heuff.
Lactuca viminea (L) J&C
Lilium jankae A.Kerner
Linum uninerve (Rochel) Jav
Lunaria annua L. s.l.
Luzula pallescens Swartz
Melica ciliata L.ssp. taurica Tyvelev
Menyanthes trifoliata L.
Moenchia mantica (L.)Bartl
Neottia nidus-avis (L)Rich.
Onosoma arenaria W et. K.
Ophris scolopax Cav. ssp. cornuta (Steven) E.G.Camus
Orchis coriophora L.
Orchis laxiflora Lam. ssp. elegans (Heuffel) Soo
Orchis militaris L.
Orchis papilonaceae L.
Orchis morio L. ssp. morio
Orchis pallens L.
Orchis purpurea Hudson
Orchis ustulata L.
Peucedanum longifolium Waldst.& Kit
Peucedanum rochelianum Heuffel

Asteraceae
Asteraceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Dipsacaceae
Caryophyllaceae
Polipodiaceae
Fabaceae
Papaveraceae
Iridaceae
Fabaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Aspidiaceae
Asteraceae
Onagraceae
Orchidaceae
Rosaceae
Liliaceae
Amaryllidaceae
Fabaceae
Orchidaceae
Ranunculaceae
Compositae
Compositae
Iridaceae
Crassulaceae
Juncaceae
Dipsacaceae
Asteraceae
Liliaceae
Linaceae
Brasicaceae
Juncaceae
Poaceae
Menyanthaceae
Caryophyllaceae
Orchidaceae
Boraginaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Apiaceae
Apiaceae
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65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Pinus sylvestis L.
Poa laxa Haenke
Primula auricula L.ssp.serratifolia (Rochel)
Ranunculus flabellifolius Heuffel ex Reichenb
Ranunculus reptans L.
Rosa micrantha Borrer ex Sm
Ruscus aculeatus L.
Ruscus hipoglossum L.
Satureja kitaibelii (Wierzb.)P.W.Ball
Sedum cepaea L.
Seseli gracile Waldst. & Kit
Sesleria filifolia Hoppe
Silene flavescens W.et. K
Silene multiflora (Waldst. & Kit.) Pers.
Sorbus borbasii Jav.
Taxus baccata L.
Thymus glabrescens Willd.
Thymus comosus Heuffel ex. Griseb
Vaccinium oxycoccos L.
Cypripedium calceolus L.

Pinaceae
Gramineae
Primulaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Rosaceae
Liliaceae
Liliaceae
Lamiaceae
Crassulaceae
Apiaceae
Poaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Rosaceae
Taxaceae
Lamiaceae
Labiatae
Ericaceae
Orchidaceae

4.3.3 Nevertebrate
În urma unui studiu faunistic realizat, cât şi din informaţiile bibliografice referitoare la zona de
referinţă a zonei protejate s-a putut observa o diversitate faunistică importantă în ceea ce priveşte numărul
de specii (671 – din care 509 de specii sunt nevertebrate şi 162 sunt vertebrate), cât şi valenţa ecologică a
acestora.
Din cele 509 de specii de nevertebrate identificate pe teritoriul parcului, 56 de specii sunt
endemice.
Herilla ziegleri dacica (Gasteropoda) este o specie de interes naţional care necesită protecţie
strictă, în conformitate cu OUG nr. 57/2007 cu modificările şi completăriile ulterioare. Totodată, această
specie are importanţă paleogeografică deosebită deoarece este un relict terţiar, ea supravieţuind glaciaţiei.
Aceasta este o specie endemică pentru Banat, fiind întâlnită şi în 14 peşteri de pe teritoriul parcului
naţional.
De asemenea pe teritoriul parcului a fost identificat (pe zona obârşiei pârâului Gozna din Munţii
Semenicului) şi ortopterul Zubovskia banatica, specie relictă terţiar-neogenă.
Speciile întâlnite la nivelul domeniului subteran (în acest caz fiind studiate numai peşterile) au
valenţe ecologice diferite. Astfel 9 specii sunt troglobionte, 95 sunt troglofile şi subtroglofile şi 104 specii
sunt trogloxene. La 68 de specii nu se cunoaşte încă categoria ecologică din care fac parte.
Dintre speciile de nevertebrate identificate în peşterile din zona protejată, endemice pentru acest
nucleu carstic sunt chilopodul Lithobius (Thracolithobius) dacicus, diplopodul Bulgarosoma ocellatum şi
coleopterul Duvalius (Duvaliotes) milleri. Lithobius (Thracolithobius) dacicus este unul din puţinele
specii veritabil troglobionte, oarbe din ţara noastră. Araneidul Troglohyphantes herculanus este cunoscut
şi din alte zone din afara perimetrului parcului.
Speciile protejate de nervertebrate sunt prezentate în tabelul următor:
Specii de nevertebrate din aria naturală protejată
Nr.
Taxon
crt.
1
Austropotamobius torrentium
2
Carabus variolosus

Tabelul nr.46
Familia
Decapodae
Carabidae
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Lucanus cervus
Cerambyx cerdo
Morimus funereus
Rosalia alpina
Nymphalis vaualbum
Lycaena dispar
Maculinea nausithous
Callimorpha quadripunctaria
Isophya costata
Saga pedo
Odontopodisma rubripes
Chilostoma banaticum
Theodoxus transversalis
Unio crassus
Zubovskya banatica
Odontpondisma montana
Holandriana holandri
Herilla ziegleri dacica

Lucanidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Nymphalidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Erebidae
Tetiigoniidae
Tetiigoniidae
Acrididae
Helicidae
Neritidae
Unionidae
Acrididae
Acrididae
Melanopsidae
Clausiliidae

4.3.4. Ihtiofaună
Ecosistemele acvatice specifice ariei naturale protejată sunt populate de mai multe specii de peşti,
dintre care 6 sunt de interes comunitar:
Specii de ihtiofaună din aria naturală protejată
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

Taxon

Familia

Gobio albipinnatus vladykovi
Romanogobio kessleri banaticus
Cobitis taenia
Cobitis elongata
Sabanajewia aurata balcanica
Cottus gobio

Cyprinidae
Cyprinidae
Cobitidae
Cobitidae
Cobitidae
Cottidae

Tabelul nr.47

4.3.5. Herpetofaună
Herpetofauna ariei naturale protejate este extrem de diversă, fiind una din cele mai importante
zone din România din acest punct de vedere. Studiile au arătat o mare discrepanţă a condiţiilor naturale
între partea estică şi partea vestică a parcului, ceea ce se reflectă şi în distribuţia speciilor de herpetofaună.
Partea vestică a parcului – Munţii Aninei - este caracterizată prin prezenţa exclusivă a reliefului carstic,
unde precipitaţiile sunt aproape total pierdute prin crăpături şi majoritatea fluxurilor şi iazurilor sunt
temporare, nefiind astfel îndeplinite condiţiile ecologice necesare reproducerii amfibienilor. Pe de altă
parte, partea estică – Munţii Semenic – este caracterizată prin prezenţa rocilor cristaline, care au permis
dezvoltarea unei reţele permanente de cursuri de apă.
Climatul din sud-vestul ţări, cu puternice infleunţe submediteraneene, contribuie de asemenea la
această discrepanţă. Munţii Semenic, în comparaţie cu Munţii Aninei, se caracterizează prin căderi mai
mari de zăpadă şi temperaturi mai scăzute, ce face ca bălţile temporare să aibă apă o perioadă mai lungă
de timp, iar pârâurile să aibă apă permanent. Nu în ultimul rând vegetaţia are un important aport în
distribuţia neunifofrmă a herpetofaunei la nivelul Parcului Naţional Semenic-Cheile Caraşului.
Specii de herpetofaună din aria naturală protejată
Nr.
crt.

Taxon

Familie

Tabelul nr.48
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Salamandra salamandra
Ichthyosaura alpestris
Triturus cristatus
Lissotriton vulgaris
Bombina variegata
Bufotes viridis
Bufo bufo
Hyla arborea
Rana dalmatina
Rana temporaria
Lacerta viridis
Lacerta agilis
Zootoca vivipara
Podarcis muralis
Ablepharus kitaibelii
Anguis fragilis
Natrix tessellata
Zamenis longissimus
Coronella austriaca
Vipera ammodytes
Vipera berus

Salamandridae
Salamandridae
Salamandridae
Salamandridae
Bombinatoridae
Bufonidae
Bufonidae
Hylidae
Ranidae
Ranidae
Lacertidae
Lacertidae
Lacertidae
Lacertidae
Scincidae
Anguidae
Colubridae
Colubridae
Colubridae
Viperidae
Viperidae

4.3.6. Avifaună
Importanţa zonei pentru speciile de păsări este confirmată de declararea acesteia ca arie de
protecţie specială avifaunistică – ROSPA0086 Munţii Semenic - Cheile Caraşului. Conform formularului
standard al sitului, acesta constituie o importantă zonă pentru cuibărit şi reproducere a numeroase specii.
Majoritatea speciilor menţionate în formular depind de ecosistemele de pădure, iar 5 dintre ele sunt
dependente de ecosistemele de pajişte. Pe lângă cele menţionate în formularul standard, au mai fost
identificate şi alte specii de păsări de interes comunitar în arealul parcului.
Lista speciilor de păsări de interes comunitar se regăseşte mai jos:
Specii de avifaună din aria naturală protejată
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Taxon
Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Aquila chrysaetos
Aquila pomarina
Hieraaetus pennatus
Pernis apivorus
Circaetus gallicus
Falco subbuteo
Falco vespertinus
Bubo bubo
Otus scops
Athene noctua
Strix aluco

Tabelul nr.49
Familia

Ciconiidae
Ciconiidae
Accipitridae
Accipitridae
Accipitridae
Accipitridae
Accipitridae
Accipitridae
Accipitridae
Accipitridae
Falconidae
Falconidae
Strigidae
Strigidae
Strigidae
Strigidae
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Strix uralensis
Crex crex
Caprimulgus europaeus
Alcedo atthis
Picus canus
Dendrocopos major
Dendrocopos syriacus
Dendrocopos leucotus
Dryobates minor
Leiopicus medius
Anthus campestris
Ficedula parva
Ficedula albicollis
Lanius collurio
Lanius minor

Strigidae
Rallidae
Caprimulgidae
Alcedinidae
Picidae
Picidae
Picidae
Picidae
Picidae
Picidae
Motacillidae
Muscicapidae
Muscicapidae
Laniidae
Laniidae

4.3.7. Mamifere
Diversitatea condiţiilor naturale, cu influenţa climatului, a reliefului şi a vegetaţiei se poate
observa şi în cazul mamiferelor. Relieful carstic predominant face ca aria naturală protejată să fie foarte
importantă din punct de vedere al faunei de chiroptere, iar procentul mare al suprafeţei de pădure din
arealul parcului face ca aceasta să fie populată cu numeroase exemplare de carnivore şi ierbivore.
Speciile importante din punct de vedere conservativ din arealul ariei naturale protejate sunt redate
în tabelul următor:
Specii de mamifere din aria naturală protejată
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Taxon

Familia

Ursus arctos
Canis lupus
Lynx lynx
Felis silvestris
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophulus blasii
Myotis myotis
Myotis oxygnathus
Myotis bechsteinii
Myotis capaccinii
Myotis emarginatus
Myotis mystacinus
Miniopterus schreibersi
Plecotus austriacus
Barbastella barbastellus

Ursidae
Canidae
Felidae
Felidae
Rhinolophidae
Rhinolophidae
Rhinolophidae
Vespertilionidae
Vespertilionidae
Vespertilionidae
Vespertilionidae
Vespertilionidae
Vespertilionidae
Vespertilionidae
Vespertilionidae
Vespertilionidae

Tabelul nr.50

V. INFORMAŢII SOCIO-ECONOMICE ŞI CULTURALE
5.1.Comunităţile locale şi factorii intersaţi
A. Comunităţile locale. Aria naturală protejată se suprapune parţial pe teritoriul a 9 unităţi
administrativ - teritoriale. O mare parte din aceste terenuri reprezintă proprietate publică a statului, o
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pondere redusă fiind reprezentată de terenuri aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale şi
proprietarilor privaţi.
Un procent foarte mare din terenurile proprietatet publică a statului este reprezentat de fondul
forestier naţional, administrat de Regia Naţională a Pădurilor Romsilva.
În tabelul de mai jos este prezentată situaţia suprafeţelor unităţilor administrativ-teritoriale.
Lista unităţilor administrativ – teritoriale
UAT
Caraşova
Valiug
Prigor
Anina
Bozovici
Resita
Teregova
Goruia
Ticvaniu Mare
Ciudanoviţa
Total

Procent din
UAT
%
70,6%
59,2%
22,9%
34,5%
22,7%
8,6%
7,5%
14,9%
0,7%
0,0%
x

Suprafaţa totală a
UAT
(Ha)
14.351,0
9.798,7
30.124,1
14.705,1
19.505,4
19.833,7
33.631,9
6.223,8
12.059,7
5.610,3
165.843,7

Tabelul nr.51
Suprafaţa în aria
naturală protejată
(Ha)
10.127,3
5.797,0
6.908,0
5.080,5
4.426,1
1.695,9
2.538,1
928,9
87,2
2,3
37.591,3

Harta unităţilor administrativ-teritoriale este prezentată în Anexa nr.5 la Planul de management.
Populaţia din arealul ariei naturale protejate şi zona limitrofă, conform evidenţelor statistice este
de aproximativ 100.000 de persoane. Din punct de vedere al gradului de proximitate faţă de aria naturală
protejată, 86% din populaţie, din 6 localităţi se află la o distanţă relativ mare de 5-15 km.
Populaţia relativ stabilă este de 80% în mediul urban şi cca. 20% în mediul rural. Estimările sunt
relative în condiţiile în care, în ultimii ani, atât în mediul rural cât şi cel urban, se înregistrează
accentuarea femomenului de migrare a forţei de muncă.
Alături de populaţia stabilă de naţionalitate română care are o pondere de 95% în arealul Parcului
Naţional Semenic- Cheile Caraşului coexistă 14 etnii: maghiari, rromi, ucrainieini, germani, ruşi lipoveni,
turci, sârbi, slovaci, bulgari, croaţi, evrei, cehi, italieni.
B. Factorii interesaţi, identificaţi în arealul ariei naturale protejate, precum şi natura relaţiei
acestora cu aria naturală protejată, sunt enumeraţi în tabelul următor:

80

Factorii interesaţi identificaţi în procesul de realizare al Planului de management
Tabelul nr.52
Nr.
Factorul
Natura relaţiei dintre Aspecte pozitive
Aspecte care necesită
Importanţ
crt.
interesat
factorii interesaţi şi aria şi oportunităţi de
atenţie; ameninţări şi
ă
naturală protejată
cooperare şi
probleme
colaborare
1. Autoritatea
Elaborarea şi
Sprijinirea
Lipsa
alocărilor
Mare
publică
implementarea
administraţiei
bugetare de la bugetul
centrală
politicilor, strategiilor
ariei naturale
de
stat
pentru
pentru
şi planurilor de mediu protejate în
administrarea
ariei
protecţia
la nivel naţional,
activitatea de
naturale protejate.
mediului
responsabilă pentru
administrare prin Necorelarea legislaţiei
sistemul de arii
asigurarea
specifice
domeniului
protejate
cadrului legal
ariilor naturale protejate
adecvat.
cu legislaţia specifică
Implicarea
silviculturii, vânătorii şi
reprezentaţilor
protecţiei
fondului
autorităţii
cinegetic, agriculturii şi
publice centrale apelor.
în
managementul
ariei naturale
protejate în
calitate de
membrii în
Consiliile
Ştiinţific şi
Consultativ de
Administrare.
2. Autoritatea
Elaborarea şi
Sprijinirea
Necorelarea legislaţiei
Mare
publică
implementarea
administraţiei
specifice
domeniului
centrală
politicilor, strategiilor
ariei naturale
ariilor naturale protejate
pentru
şi planurilor în
protejate în
cu legislaţia specifică
silvicultură
domeniul silviculturii, activitatea de
silviculturii.
responsabilă pentru
administrare prin
fondul forestier
asigurarea
naţional.
cadrului legal
adecvat.
3. Autoritatea
Elaborarea şi
Sprijinirea
Necorelarea legislaţiei
Mare
publică
implementarea
administraţiei
specifice
domeniului
centrală
politicilor, strategiilor
ariei naturale
ariilor naturale protejate
pentru ape
şi planurilor în
protejate în
cu legislaţia specifică
domeniul apelor,
activitatea de
domeniului apelor.
responsabilă pentru
administrare prin
gestionarea sistemului asigurarea
de gospodărire a apelor cadrului legal
adecvat.
4. Agenţia
Implementarea
Coordonarea
Elaborarea unui sistem
Naţională
strategiilor şi
metodologică a
de evaluare a eficienţei
pentru Arii
planurilor în domeniul administraţiei
managementului ariei
Naturale
ariilor protejate şi
ariei naturale
naturale protejate
Protejate
administrarea ariilor
protejate.
Lipsa
unui
sistem
naturale protejate
integrat de baze de date
privind
speciile
şi
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5.

Regia
Naţională a
PădurilorRomsilva

Administrarea
pădurilor proprietate
publică a statului şi
proprietate privată,
administrarea ariei
naturale protejate

6.

Direcţia
Silvică Caraş
Severin

Administrarea
pădurilor proprietate
publică a statului şi
proprietate privată,
din judeţul CaraşSeverin

7.

Consiliul
Judeţean
Caraş Severin
Direcţia
Generală
Urbanism şi
Dezvoltare
Teritorială
Serviciul
Public
Salvamont

Administrarea
drumurilor judeţene,
Reglementarea
urbanistică în context
zonal şi judeţean,
dezvoltarea teritorială,
asigurarea salvării în
zona montană,

Finanţarea
administrării
ariei naturale
protejate şi
coordonarea
metodologică a
administraţiei
ariei naturale
protejate.
Armonizarea
prevederilor
amenajamentelor
silvice cu
obiectivele şi
măsurile de
conservare ale
ariei naturale
protejate.
Crearea unui
cadru unitar de
lucru prin
elaborarea de
proceduri
specifice
Armonizarea
prevederilor
amenajamentelor
silvice cu
obiectivele şi
măsurile de
conservare ale
ariei naturale
protejate.
Implementarea
planului de
acţiune comun
privind aplicarea
măsurilor de
management.
Elaborarea
strategiilor şi
planurilor de
dezvoltare
judeţeană în
acord cu
prevederile
planului de
management.
Armonizarea
prevederilor
planurilor de
amenajare a

habitatele la nivel de
arie naturală protejată.
Neasigurarea la un nivel
optim a infrastructurii
necesare administrării
ariei naturale protejate.

Mare

Nerespectarea normelor
silvice în vigoare şi a
măsurilor
de
management stabilite de
administraţia
ariei
naturale protejate.

Mare

Neintegrarea măsurilor
de
management în
planurile de amenajare a
teritoriului
şi
de
urbansim.

Mare
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8.

Instituţia
Prefectului
judeţului
Caraş Severin

Implementarea
politicilor Guvernului
la nivelul judeţului
Caraş Severin

9.

Agenţia
pentru
Protecţia
Mediului
Caraş Severin

Reglementarea
activităţilor din punct
de vedere al mediului

teritoriului şi de
urbansim cu
prevederile
planului de
management al
ariei naturale
protejate
Amenajarea şi
întreţinerea
traseelor
turistice, precum
şi desfăşurarea
de acţiuni de
informare,
conştientizare în
vederea
prevenirii
producerii de
accidente şi
intervenţia în caz
de producere a
acestora.
Coordonarea
unităţilor
administrativteritoriale în
scopul facilitării
colaborării
acestora cu
administraţia
ariei naturale
protejate, în
sensul aplicării
unitare şi
integrate a
politicilor
Guvernului în
teritoriu.
Consultarea
administraţiei
ariei naturale
protejate în
cadrul
procedurilor de
reglemntare
derulate în
vederea emiterii
actelor de
reglementare
pentru planuri,
programe,
proiecte şi
activităţi care
pot afecta aria

Coordonarea
insuficientă a unităţilor
administrativ-teritoriale
în vederea aplicării
politicilor din domeniul
protecţiei mediului.

Mare

Lipsa
consultării
administraţiei
ariei
naturale protejate în
cadrul procedurilor de
reglementare.
Nepreluarea condiţiilor
de
implementare/
desfăşurare
a
proiectelor/planurilor/
programelor/activităţilor
impuse de administraţia
ariei naturale protejate
în cadrul procedurilor
de
reglementare
derulate.

Mare
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10. Garda
Naţională de
Mediu –
Comisariatul
Judeţean
Caraş-Severin

Controlul activităţilor
cu posibil impact
negativ din punct de
vedere al protecţiei
mediului

11. Garda
Forestieră

Controlul activităţilor
specifice domeniului
silvicultură.

12. Agenţia de
Plăţi şi
Intervenţie în
Agricultură

Reglementarea,
finanţarea şi controlul
măsurilor în
agricultură.

13. Jandarmeria
Română

Supraveghere şi
intervenţie pentru
asigurarea ordinii
publice

naturală
protejată.
Coordonarea
activităţilor de
evaluare a faunei
de interes
cinegetic.
Sprijinirea
administraţiei în
vederea
prevenirii şi a
constatării şi
sancţionării
faptelor ilegale
săvârşite pe
suprafaţa ariei
naturale
protejate.
Sprijinirea
administraţiei în
vederea
prevenirii şi a
constatării şi
sancţionării
faptelor ilegale
săvârşite pe
suprafaţa ariei
naturale
protejate.
Sprijinirea
administraţiei
ariei naturale
protejate în
implementarea
măsurilor
restrictive de
management
prin acordarea
subvenţiilor
corespunzătoare
deţinărilor de
terenuri supuse
regimului de
protecţie.
Controlarea
respectării
măsurilor de
agromediu.
Sprijină
administraţia
ariei naturale
protejate în
vederea
constatării/

Mare

Mare

Lipsa
consultării
administraţiei
ariei
naturale
protejate
privind măsurile de
agromediu aplicate în
aria naturală protejată.

Mare

Mare
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14.

15.

16.

17.

18.

sancţionării
faptelor ilegale
săvârşite pe
suprafaţa ariei
naturale
protejate.
Jandarmeria
Menţinerea ordinii
Sprijină
Montană
publice pentru
administraţia
Văliug
prevenirea şi
ariei naturale
descoperirea
protejate în
infracţiunilor în
vederea
staţiuni montane şi pe
constatării/
trasee turistice din
sancţionării
zona acestora
faptelor ilegale
săvârşite pe
suprafaţa ariei
naturale
protejate.
Inspectoratul Desfăşurarea de
Sprijină
pentru Situaţii acţiuni de prevenire şi administraţia
de Urgenţă
gestionare a situaţiilor ariei naturale
”Semenic”,
de urgenţă
protejate în
Caraş-Severin
vederea
prevenirii şi
gestionării
situaţiilor de
urgenţă.
Inspectoratul Prevenirea şi
Sprijină
de Poliţie
cercetarea
administraţia
Judeţean
infracţiunilor în
ariei naturale
Caraş Severin domeniul vânătorii şi
protejate în
al circulaţiei materialul vederea
lemnos
constatării/
sancţionării
faptelor ilegale
săvârşite pe
suprafaţa ariei
naturale
protejate.
Comisia
Regelementarea şi
Consultarea
Patrimoniului monitorizarea
administraţiei
Speologic
activităţilor în peşteri, arie naturale
încadrarea/reîncadrarea protejate în
şi clasificarea
cadrul
peşterilor
procedurilor de
autorizare a
activităţilor în
peşteri.
Administraţia Administrarea
Sprijinirea
Bazinală de
corpurilor de apă de
administraţiei
Apă Banat – suprafaţă şi subterane
ariei naturale
Sistemul de
şi reglementarea
protejate în
Gospodărire a activităţilor din punct
implementarea
Apelor Caraş de vedere al gospodării măsurilor de

Mare

Mare

Mare

Lipsa
clasificării
peşterilor
din
aria
naturală protejată.

Mare

Mare
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Severin

apelor

19. Direcţia
pentru
Cultură, Culte
şi Patrimoniu
Cultural
naţional,
Caraş Severin
20. Asociaţia
Judeţeană de
Vânătoare şi
Pescuit
Sportiv Caraş
Severin

Asigurarea conservării
şi promovării
patrimoniului cultural

21. Asociaţia de
Vânătoare şi
Pescuit
Sportiv
”Codrenii
Văii
Caraşului”

Gestionarea fondului
cinegetic Jitin

22. Muzeul
Banatul
Montan

Asigurarea conservării
şi promovării
obiectelor de colecţie
reprezentative pentru
zonă

23. Inspectoratul
Şcolar Caraş
Severin

Coordonarea şi
derularea activităţilor
de învăţământ.

24. Universitatea
Eftimie
Murgu-Reşiţa

Unitate de învăţământProtecţia mediului
natural şi cultural;
turism

Gestionarea fondului
cinegetic Sodol-Cozia
şi a fondului piscicol
de pe râul Caraş,
tronsonul CaraşovaGrădinari

management ce
vizează corpurile
de apă de pe raza
acesteia.
Colaborarea în
vederea obţinerii
de informaţii cu
privire la
calitatea apei şi a
faunei piscicole.
Colaborarea în
vederea
promovării
bunurilor
patrimoniului
cultural.
Evaluarea faunei
de interes
cinegetic.
Plan de acţiune
în vederea
prevenirii
braconajului
cinegetic şi
piscicol.
Evaluarea faunei
de interes
cinegetic.
Plan de acţiune
în vederea
prevenirii
braconajului
cinegetic.
Colaborarea în
vederea
promovării
bunurilor
patrimoniului
cultural şi
etnografic.
Colaborarea în
vederea
implementării
planului de
educaţie şi
conştientizare.
Colaborarea în
vederea
implementării
planului de
educaţie şi
conştientizare.
Desfăşurarea de

Medie

Lipsa
informării
administraţiei
ariei
naturale protejate cu
privire la activităţile de
evaluare a faunei de
interes cinegetic.

Medie

Lipsa
informării
administraţiei
ariei
naturale protejate cu
privire la activităţile a
faunei
de
interes
cinegetic.

Medie

Medie

Mare

Medie
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25. Municipiul
Reşiţa

Administrarea UAT şi
reprezentarea
comunităţii locale

26. Oraşul Anina

Administrarea UAT şi
reprezentarea
comunităţii locale

27. Comuna
Bozovici

Administrarea UAT şi
reprezentarea
comunităţii locale

28. Comuna
Caraşova

Administrarea UAT şi
reprezentarea
comunităţii locale

activităţi de
voluntariat în
domeniul
protecţiei
mediului
Armonizarea
planurilor locale
de amenajare a
teritoriului şi
urbanism cu
prevederile
planului de
management.
Implicarea
administraţiei
publice locale în
managementul
ariei naturale
protejate.
Armonizarea
planurilor locale
de amenajare a
teritoriului şi
urbanism cu
prevederile
planului de
management.
Implicarea
administraţiei
publice locale în
managementul
ariei naturale
protejate.
Armonizarea
planurilor locale
de amenajare a
teritoriului şi
urbanism cu
prevederile
planului de
management.
Implicarea
administraţiei
publice locale în
managementul
ariei naturale
protejate.
Armonizarea
planurilor locale
de amenajare a
teritoriului şi
urbanism cu
prevederile
planului de

Nearmonizarea
planurilor locale de
amenajare a teritoriului
şi
urbanism
cu
prevederile planului de
management, respectiv
nerespectarea măsurilor
de conservare stabilite
de administraţia ariei
naturale protejate.

Mare

Nearmonizarea
planurilor locale de
amenajare a teritoriului
şi
urbanism
cu
prevederile planului de
management, respectiv
nerespectarea măsurilor
de conservare stabilite
de administraţia ariei
naturale protejate.

Mare

Nearmonizarea
planurilor locale de
amenajare a teritoriului
şi
urbanism
cu
prevederile planului de
management, respectiv
nerespectarea măsurilor
de conservare stabilite
de administraţia ariei
naturale protejate.

Mare

Nearmonizarea
planurilor locale de
amenajare a teritoriului
şi
urbanism
cu
prevederile planului de
management, respectiv
nerespectarea măsurilor

Mare
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29. Comuna
Goruia

Administrarea UAT şi
reprezentarea
comunităţii locale

30. Comuna
Prigor

Administrarea UAT şi
reprezentarea
comunităţii locale

31. Comuna
Teregova

Administrarea UAT şi
reprezentarea
comunităţii locale

32. Comuna
Văliug

Administrarea UAT şi
reprezentarea
comunităţii locale

management.
Implicarea
administraţiei
publice locale în
managementul
ariei naturale
protejate.
Armonizarea
planurilor locale
de amenajare a
teritoriului şi
urbanism cu
prevederile
planului de
management.
Implicarea
administraţiei
publice locale în
managementul
ariei naturale
protejate.
Armonizarea
planurilor locale
de amenajare a
teritoriului şi
urbanism cu
prevederile
planului de
management.
Implicarea
administraţiei
publice locale în
managementul
ariei naturale
protejate.
Armonizarea
planurilor locale
de amenajare a
teritoriului şi
urbanism cu
prevederile
planului de
management.
Implicarea
administraţiei
publice locale în
managementul
ariei naturale
protejate.
Armonizarea
planurilor locale
de amenajare a
teritoriului şi
urbanism cu

de conservare stabilite
de administraţia ariei
naturale protejate.

Nearmonizarea
planurilor locale de
amenajare a teritoriului
şi
urbanism
cu
prevederile planului de
management, respectiv
nerespectarea măsurilor
de conservare stabilite
de administraţia ariei
naturale protejate.

Mare

Nearmonizarea
planurilor locale de
amenajare a teritoriului
şi
urbanism
cu
prevederile planului de
management, respectiv
nerespectarea măsurilor
de conservare stabilite
de administraţia ariei
naturale protejate.

Mare

Nearmonizarea
planurilor locale de
amenajare a teritoriului
şi
urbanism
cu
prevederile planului de
management, respectiv
nerespectarea măsurilor
de conservare stabilite
de administraţia ariei
naturale protejate.

Mare

Nearmonizarea
planurilor locale de
amenajare a teritoriului
şi
urbanism
cu
prevederile planului de

Mare
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33. Comuna
Ticvaniu
Mare

Administrarea UAT şi
reprezentarea
comunităţii locale

34. Comuna
Ciudanoviţa

Administrarea UAT şi
reprezentarea
comunităţii locale

35. Asociaţia
Rurală a
Crescătorilor
de Animale
din Caraşova

Reprezentarea
intereselor
crescătorilor de
animale şi promovarea
activităţilor
tradiţionale

prevederile
planului de
management.
Implicarea
administraţiei
publice locale în
managementul
ariei naturale
protejate.
Armonizarea
planurilor locale
de amenajare a
teritoriului şi
urbanism cu
prevederile
planului de
management.
Implicarea
administraţiei
publice locale în
managementul
ariei naturale
protejate.
Armonizarea
planurilor locale
de amenajare a
teritoriului şi
urbanism cu
prevederile
planului de
management.
Implicarea
administraţiei
publice locale în
managementul
ariei naturale
protejate.
Aplicarea
măsurilor
adecvate de
management a
pajiştilor
conform
condiţiilor
prevăzute în
legislaţia
specifică şi
planul de
management.
Promovarea în
rândul
membrilor
asociaţiei a
respectării

management, respectiv
nerespectarea măsurilor
de conservare stabilite
de administraţia ariei
naturale protejate.

Nearmonizarea
planurilor locale de
amenajare a teritoriului
şi
urbanism
cu
prevederile planului de
management, respectiv
nerespectarea măsurilor
de conservare stabilite
de administraţia ariei
naturale protejate.

Mare

Nearmonizarea
planurilor locale de
amenajare a teritoriului
şi
urbanism
cu
prevederile planului de
management, respectiv
nerespectarea măsurilor
de conservare stabilite
de administraţia ariei
naturale protejate.

Mare

Nerespectarea măsurilor
de management ale
pajiştilor prevăzute în
planul de management,
precum şi nerespectarea
măsurilor de agromediu.

Medie
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36. Asociaţia
Cercetarea
Speologică
ecosistemului
”Exploratorii” subteran, turism.

37. Grupul
Ecologic de
Colaborare
Nera

Realizarea de activităţi
de voluntariat în
domeniul protecţiei
mediului

38. Institutul
Naţional de
Cercetare
–Dezvoltare
”Marin
Drăcea”

Cercetare – dezvoltare
în domeniul
silviculturii

39. Asociaţia
Operatorilor
de Turism

Dezvoltarea turismului

măsurilor de
conservare a
bunurilor
patrimoniului
natural.
Promovarea de
către
administraţia
ariei naturale
protejate a
practicilor
tradiţionale de
valorificare a
resurselor
naturale.
Colaborarea cu
administraţia
ariei naturale
protejate în
vederea
îmbunătăţirii
informaţiilor
privind
ecosistemele
subterane.
Promovarea
speoturismului
organizat.
Colaborare în
vederea
organizării şi
realizării de
activităţi de
igienizare a
traseelor de
vizitare.
Promovarea
valorilor
patrimoniului
natural ale ariei
naturale
protejate
Colaborarea cu
administraţia
ariei naturale
protejate în
vedere derulării
de activităţi de
cercetare în
domeniul
silviculturii.
Promovarea
obiectivelor
turistice din aria

Desfăşurarea
activităţilor în peşteri
fără
avizul
administraţiei naturale
protejate.
Nefurnizarea
datelor
rezultate
în
urma
activităţilor defăşurate
în peşteri.

Medie

Colaborare defectuoasă
cu administraţia ariei
naturale protejate.
Prezentarea
de
informaţii eronate cu
privire la activităţile
administraţiei
ariei
naturale protejate.

Medie

Mare

Medie
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Banatul
Montan
40. Asociaţia
Euroland
Banat
41. Asociaţia
BikeAttack
Reşiţa

42. Asociaţia
Rangerilor
din România

43. Grupul CEZ
44.

SC Casa
Baraj SRL

naturală
protejată.
Conservarea naturii;
Promovarea
Dezvoltarea turismului obiectivelor
turistice din aria
naturală
protejată.
Dezvoltarea
Promovarea
cicloturismului
obiectivelor
turistice şi a
ciclotraseelor
din aria naturală
protejată.
Asigurarea protecţiei şi Promovarea
supravegherii eficiente activităţii
rangerilor şi
implicarea în
activităţi de
perfecţionare
profesională a
acestora.
Exploatarea sistemului
hidroenergetic
Administrare pârtii de
schi

45. SC Duşan &
Fiul SRL

Administrare pârtii de
schi

46. SC Schi Lift
SRL

Administrare pârtii de
schi

Promovarea
activităţii
turistice pe raza
ariei naturale
protejate.
Colaborarea în
vederea
promovarea în
rândul turiştilor
a valorilor
patrimoniului
natural al zonei.
Promovarea
activităţii
turistice pe raza
ariei naturale
protejate.
Colaborarea în
vederea
promovarea în
rândul turiştilor
a valorilor
patrimoniului
natural al zonei.
Promovarea
activităţii
turistice pe raza
ariei naturale
protejate.
Colaborarea în

Medie

Medie

Medie

Nerespectarea
prevederilor planului de
management
Nerespectarea
prevederilor planului de
management

Redusă

Nerespectarea
prevederilor planului de
management

Redusă

Nerespectarea
prevederilor planului de
management

Redusă

Redusă
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vederea
promovarea în
rândul turiştilor
a valorilor
patrimoniului
natural al zonei.
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5.2.Utilizarea terenurilor

5.2.1.Utilizarea terenurilor în trecut
În urma cercetărilor arheologice întreprinse s-a determinat utilizarea peşterilor din zona Cheile
Caraşului încă din paleolitic. Cele mai răspândite tipuri de locuire a peşterilor din zona mai sus amintită
sunt locuirea sezonieră şi locuirea temporară, fapt determinat de activităţile de creştere a animalelor,
respective de vânătoare.
Impactul antropic şi modificarea vegetaţiei a apărut în zona Caraşova probabil după anul 1.500 iar
în restul teritoriului parcului national după anul 1.770. Terenurile neîmpădurite din zona platoului Iabalcei
au fost folosite ca fâneţe, păşuni sau terenuri cultivate. În studii mai vechi se menţionează cultura cânepii
pe terenuri vaste precum şi a porumbului, grâului, orzului. De asemenea, o importantă suprafaţă a fost
cultivată cu pomi fructiferi. Creşterea animalelor se axa cu precădere pe creşterea ovinelor şi taurinelor.
Activitatea agricolă a avut o dezvoltare în ultimii 200 de ani cu o tendinţă majoră de regres în ultimii 50
de ani, fapt care a determinat parţial renaturarea zonei.
În zona Semenic dezvoltarea activităţilor de exploatare forestieră, transportul de lemn şi
infrastructura hidrotehnică a început în perioada dominaţiei austro-ungare.
Toată infrastructura şi exploatarea forestieră iniţială este legată de dezvoltarea activităţii
siderurgice din Reşiţa, centru industrial important la nivel naţional şi regional. Pădurile au început să fie
exploatate sistematic în urma realizării primelor amenajamente de către Societatea de Căi Ferate
Austriece. Până în anul 1855 pădurile au aparţinut statului austriac şi apoi Societăţii de Căi Ferate
Austriece - STEG, predecesoarea fostei societăţi UDR. După anul 1920 pădurile STEG au trecut în
proprietatea societăţii UDR care le-a administrat până în anul 1948, când prin noua constituţie toate
pădurile au trecut în patrimoniul statului român. Restul suprafeţelor a fost proprietatea Comunităţii de
Avere cu sediul în Caransebeş.
Gestionarea pădurilor s-a făcut pe bază de amenajamente, aplicându-se regimul codrului regulat
cu ciclu de producţie de 80 de ani şi 100 de ani.
Pentru transportul materialului lemnos, societatea UDR a construit o amplă reţea de cantoane,
drumuri forestiere şi căi ferate forestiere - CFF, canale cu apă, care se menţin parţial şi în prezent.
5.2.2.Utilizarea terenurilor în prezent
Aria naturală protejată se suprapune parţial peste 9 unităţi administrativ - teritoriale. Cea mai mare
parte a acestor terenuri au folosinţă silvică, majoritatea fiind in proprietatea publică a statului,
administrate de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva. Gestionarea pădurilor se face conform
amenajamentelor silvice. Referitor la terenurile agricole o pondere însemnată o au pajistile, ce sunt
majoritar in proprietatea publică a unităţilor administrativ teritoriale. Proprietăţile private au o pundere
redusă in aria naturală protejată.
Modul de utilizare a terenurilor, conform setului de date european de referinţă pentru modul de
acoperire al terenului, CORINE Land Cover, este redat în tabelul următor:
Utilizarea terenurilor CORINE Land Cover 2012
Nr.
crt.
1
2
3
4
5

Cod

Denumire

112
211
222
231
242

Zone urbane discontinue
Terenuri agricole neirigate
Plantaţii de pomi fructiferi
Pajişti
Modele complexe de cultivare
Teren agricol cu zone importante de vegetaţie
naturală
Păduri de foioase
Păduri de răşinoase
Păduri mixte (foioase & răşinoase)

6

243

7
8
9

311
312
313

Suprafaţa
ha
11,43
24,42
235,01
2.049,15
196,38

Tabelul nr.53
%
0.03
0.06
0.63
5.45
0.52

428,18

1.14

29.928,49
1.546,62
1.252,27

79.62
4.11
3.33
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10
11
12
13

321
324
332
512

Fâneţe naturală
Pajişti cu arbuşti de tranziţie spre pădure.
Stâncării şi grohotişuri
Corpuri de apă
Total

1.736,62
118,44
25,14
39,18
37.591,33

4.62
0.32
0.07
0.10
100

Harta utilizării terenurilor este prezentată în Anexa nr. 6 la Planul de management.
5.2.3.Situaţia juridică a terenurilor
Ponderea terenurile aflate în interiorul ariei naturale protejate,pe categorii de proprietari,este
prezentată în tabelul următor:
Centralizarea situaţiei juridice a terenurilor
Tabelul nr. 54
Procent din
Domeniu
suprafaţă [%]
domeniul public al statului - DS
85
domeniul privat al statului - DPS
domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale - DAT
6
Domeniul Public
domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale - DPT
Total domeniul public - DP
91
proprietatea privată a persoanelor fizice - PF
9
Proprietate Privată proprietatea privată a persoanelor juridice - PJ
Total proprietate privată - PP
9
Proprietate
Total procent pentru care nu se cunoaşte încadrarea în
necunoscută
domeniul public sau privat - XX

VI. ANALIZA ACTIVITĂŢILOR CU POTENŢIAL IMPACT ASUPRA
ARIEI PROTEJATE
nr.34

Evaluarea activităţilor cu potenţial impact asupra ariei naturale protejate este prezentată în tabelul
Impactul potenţial al activităţilor antropice asupra
elementelor naturale din aria naturale protejate

Activitatea
Silvicultură

Impactul activităţii
Reducerea habitatului specific de adăpost,
reproducere şi hrănire pentru speciile care
depind de lemnul mort sau de arbori bătrâni,
scorburoşi sau în curs de uscare, prin
marcarea acestora în vederea exploatării.
Modificarea compoziţiei şi structurii naturale
a arboretelor prin alegerea eronată a arborilor
de extras, cu ocazia lucrărilor de punere în
valoare, în vederea aplicării tăierilor de
ingrijire sau a celor de conducere a
arboretelor.

Tabelul nr.55
Măsuri de reducere a impactului
Aplicarea principiilor standardului de
certificare forestieră si a prevederilor
planului de management al ariei
naturale protejate în ceea ce priveşte
numărul de arbori morţi, scorburosi
sau in curs de uscare şi monitorizarea
respectării măsurilor stabilite.
Verificarea modului de executare a
lucrărilor de punere în valoare.
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Autorizarea lucrărilor silvice în perioade de
reproducere şi cuibărit pentru specii sensibile
la zgomot şi poluare fonica, respectiv în
perioada de hibernare

Exploatarea
pădurilor

Păşunat,
creşterea
animalelor

Turism

Evitarea autorizării lucrărilor în
zonele în care s-a identificat prezenţa
speciilor sensibile şi perioada de
reproducere şi cuibărit, respectiv de
hibernare
Erori de proiectare cu ocazia elaborării
Participarea reprezentanţilor
amenajamentelor silvice
administraţiei ariei naturale protejate
la conferinţele de amenjare,
informarea proiectantului cu privire la
zonele sensibile din raza ariei naturale
protejate
Lucrări de regenerare artificială a pădurilor, ce Monitorizarea lucrărilor de regenerare
nu respectă prevederile normelor tehnice şi
artificială a pădurilor
cerinţele specifice zonei, utilizarea de material
foerstier de reproducere din alte regiuni de
provenienţă
Afectarea parametrilor fizico – chimici ai
Reglementarea, prin masuri punctuale
apelor de munte, prin amplasare platformelor
a lucrărilor de exploatare a arborilor şi
primare in apropierea cursurilor de apă, prin
monitorizarea modului de respectare a
depozitarea carburanţilor şi lubrifianţilor,
măsurilor stabilite.
respectiv prin abandonarea de resturi de
exploatare de-a lungul cursurilor de apă.
Abandonarea deşeurilor in parchetele de
Monitorizarea lucrărilor de exploatare
exploatare şi in platforma primară
a pădurilor
Stabilirea căilor de colectare a masei
Evitarea zonelor umede sau cu apă
lemnoase prin traversarea de zone umede sau
stangnantă la stabilirea căilor de
apă stagnantă în perioada de reproducere a
colectare a masei lemnoase
speciilor de amfibieni
Taierea sau vătămarea arborilor nemarcaţi
Monitorizarea lucrărilor de exploatare
a pădurilor
Tăierea arborilor uscaţi pe picior sau în curs
Monitorizarea lucrărilor de exploatare
de uscare, marcaţi ca „arbori morţi” conform
a pădurilor
standardului de certificare a pădurilir.
Modificarea compoziţiei floristice a păşunilor Stabilirea capacităţii de suport a
prin nerespectarea capacităţii de suport şi prin păşunilor/ elaborarea
organizarea defectuasă a activităţii.
amenajamentelor pastorale,
respectarea prevederilor planului de
management al ariei naturale protejate
în ceea ce priveşte activitatea de
păsunat şi monitorizarea respectării
măsurilor dispuse
Curăţarea păsunilor prin tăierea tufişurilor.
Elaborarea amenajamentelor
Reducerea suprafeţelor cu ienupăr.
pastorale. Stabilirea punctuală a
zonelor din păşuni de pe care nu vor fi
îndepărtate tufişurile. Monitorizarea
respectării măsurilor dispuse
Cosirea intensivă a fâneţelor
Stabilirea metodelor şi a perioadelor
pentru cosit. Monitorizarea respectării
măsurilor dispuse
Nerespectarea traseelor turistice şi a regulilor Monitorizarea activităţilor turistice
de vizitare a ariei naturale protejate
Conducerea în afara drumurilor a vehiculelor
motorizate şi practicarea ciclismului in afara
traseelor stabilite
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Folosirea
resurselor de
apa

Poluarea fonică
Depozitarea deşeurilor menajere/deşeuri
provenite din baze de agrement, lăsarea de
gunoaie în aria naturală protejată
Vizitarea peşterilor închise accesului public
captări de apă pentru alimentarea cu apă a
localităţilor, respectiv pentru producerea de
energie electrică

Urbanizare,
dezvoltare
rezidenţială şi
comercială

Dezvoltarea zonelor urbane
Depozitarea temporară necorespunzatoare a
deşeurilor, şi ne-evacuarea în totalitate a
acestora din aria naturală protejată

Folosirea
resurselor
biologice,
altele decât
agricultura şi
silvicultura

Diminuarea capacitaţii trofice a ecosistemelor
pentru unele specii,

Reglementarea volumului de apă
captat. Monitorizarea respectării
debitului de servictute si a altor
măsuri stabilite în baza unor studii de
specialitate .
Avizarea de către administraţia
parcului a proiectelor pentru
construcţiile noi, inclusiv a soluţiilor
tehnice privind utilizarea reseurselor
de apă şi de colectare şi evacuare a
deşeurilor rezultate din gospodarii.
Stabilirea cu primăriile in cauza a
unui grafic de colectare si evacuare a
deseurilor.
Monitorizarea indeplinirii măsurilor
stabilite
Limitarea cantităţilor de fructe de
pădure, ciuperci şi plante din flora
sălbatică ce pot fi colectate.
Interzicerea colectarii de fructe de
pădure şi ciuperci din Rezervaţia
Naturală Izvoarele Nerei.
Efectuare de patrulări in scopul
monitorizării masurilor stabilite si
pentru prevenirea faptelor ilegale
(braconaj cinegetic şi piscicol etc)
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6.1.Evaluarea impactului activităţilor asupra tipurilor de habitate din aria naturală protejată
Nr.
crt.

Habitat de interes
comunitar

1.

3220 Vegetaţie
herbacee de pe
malurile râurilor
montane
3240 – Vegetaţie
lemnoasă cu Salix
eleagnos de-a lungul
râurilor montane
6110 * Comunităţi
rupicole calcifile sau
pajişti bazifite din
Alysso-Sedion albi
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 la cel montan şi
alpin
4060 Tufărişuri
alpine şi boreale
7110 * Turbării
active
7120 Turbării
degradate capabile de

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Tabelul nr.56

Neidentificate

Suprafaţă afectată
Intensitatea
de presiune
presiunii actuală
[ha]
Neevaluată
Nedeterminată

Intensitatea
ameninţării
viitoare
Nedeterminată

Nelocalizată

Neidentificate

Neevaluată

Nedeterminată

Nedeterminată

Nelocalizată

Neidentificate

Neevaluată

Nedeterminată

Nedeterminată

Nelocalizată

Neidentificate

Neevaluată

Nedeterminată

Nedeterminată

Nelocalizată

Neidentificate

Neevaluată

Nedeterminată

Nedeterminată

Nelocalizată

Neidentificate

Neevaluată

Nedeterminată

Nedeterminată

Nelocalizată

Neidentificate

Neevaluată

Nedeterminată

Nedeterminată

Nelocalizată

Neidentificate

Neevaluată

Nedeterminată

Nedeterminată

Nelocalizată

Activităţi cu impact

Localizarea presiunii /
ameninţării
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9.

10.

11.
12.

13.

regenerare natural
8310 Peşteri în care
accesul publicului
este interzis

E03.01 - depozitarea deşeurilor
menajere/deşeuri provenite din baze de
agrement
F03.02.01 - colectare de animale
(insecte,reptile,amfibieni…)
G01.04.01 - alpinism şi escaladă
G01.04.02 - speologie
G01.04.03 - vizite de agrement în peşteri
G05.04 - vandalism
G05.07 - lipsa sau îndreptarea greşită a
măsurilor de conservare
G05.08 - închiderea peşterilor sau a
galeriilor
H02.02 - poluării apelor subterane cu
scurgeri provenite din zone în care sunt
depozitate deşeuri
H05.01 - gunoiul şi deşeurile solide
H06.01 - Zgomot, poluare fonică
H06.02 - Poluare luminoasă
Neidentificate

7220 * Izvoare
petrifiante cu formare
de travertin
(Cratoneurion)
6190 Pajişti panonice Neidentificate
de stâncării (StipoFestucetalia pallentis)
6210* - Pajişti uscate Neidentificate
seminaturale şi
faciesuri cu tufărişuri
pe substrat calcaros
(Festuco –
Brometalia)
8120 Grohotişuri
Neidentificate

Neevaluată

Nedeterminată

Nedeterminată

În peşteri

Neevaluată

Nedeterminată

Nedeterminată

Nelocalizată

Neevaluată

Nedeterminată

Nedeterminată

Nelocalizată

Neevaluată

Nedeterminată

Nedeterminată

Nelocalizată

Neevaluată

Nedeterminată

Nedeterminată

Nelocalizată
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14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.
21.
22.

calcarose şi de şisturi
calcaroase din etajul
montan până în cel
alpin (Thlaspietea
rotundifolii)
8210 – Versanţi
stâncoşi cu vegetaţie
chasmofitică pe roci
calcaroase
9180* - Păduri de
Tilio-Acerion pe
versanţi abrupţi,
grohotişuri şi ravene
91E0 * - Păduri
aluviale cu Alnus
glutinosa şi Fraxinus
excelsior
9110 – Păduri de fag
de tip Luzulo Fagetum
9130 – Păduri de fag
de tip AsperuloFagetum
9150 – Păduri medioeuropene de fag din
CephalantheroFagion
91K0 – Păduri ilirice
de Fagus sylvatica
(Aremonio – Fagion)
91Y0 – Păduri
deacice de stejar şi
carpen
91L0 – Păduri ilirice

Neidentificate

Neevaluată

Nedeterminată

Nedeterminată

Nelocalizată

Neidentificate

Neevaluată

Nedeterminată

Nedeterminată

Nelocalizată

Neidentificate

Neevaluată

Nedeterminată

Nedeterminată

Nelocalizată

Neidentificate

Neevaluată

Nedeterminată

Nedeterminată

Nelocalizată

Neidentificate

Neevaluată

Nedeterminată

Nedeterminată

Nelocalizată

Neidentificate

Neevaluată

Nedeterminată

Nedeterminată

Nelocalizată

Neidentificate

Neevaluată

Nedeterminată

Nedeterminată

Nelocalizată

Neidentificate

Neevaluată

Nedeterminată

Nedeterminată

Nelocalizată

Neidentificate

Neevaluată

Nedeterminată

Nedeterminată

Nelocalizată
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de stejar cu carpen
(ErythronioCarpiniori)

6.2. Evaluarea impactului asupra speciilor din cadrul ariei naturale protejate
Nr.
crt.

Specie de interes
comunitar
Cypripedium
calceolus
Rhinolophus
ferrumequinum
Rhinolophus
hipposideros
Rhinolophulus
blasii
Rhinolophus
euryale
Myotis myotis

Activităţi cu impact
Neidentificate

Intensitatea
presiunii
actuale
Neevaluată

G05.08 - închiderea Medie
peşterilor sau a galeriilor
G05.08 - închiderea
Medie
peşterilor sau a galeriilor
G05.08 - închiderea
Medie
peşterilor sau a galeriilor
G05.08 - închiderea
Medie
peşterilor sau a galeriilor
G05.08 - închiderea
Medie
peşterilor sau a galeriilor
Myotis bechsteinii B02.04 - tăierea arborilor Scăzută
uscaţi sau în curs de
uscare
B02.05 - nelăsarea
lemnului mort / volum
redus de lemn mort/ha
Myotis capaccinii B02.04 - tăierea arborilor Scăzută
uscaţi sau în curs de
Scăzută

Tabelul nr. 57

Suprafaţa afectată de
Intensitatea
presiunea asupra habitatului ameninţării
Localizarea presiunii / ameninţării
potenţial al speciei [ha]
viitoare
nedeterminată
Nedeterminată Nelocalizată
Nedeterminată

Nedeterminată Nelocalizată

Nedeterminată

Nedeterminată Nelocalizată

Nedeterminată

Nedeterminată Nelocalizată

Nedeterminată

Nedeterminată Nelocalizată

Nedeterminată

Nedeterminată Nelocalizată

Nedeterminată

Nedeterminată Nelocalizată

Nedeterminată

Nedeterminată Nelocalizată
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Myotis
emarginatus
Miniopterus
schreibersi

Barbastella
barbastellus
Canis lupus
Ursus arctos
Lynx lynx
Bombina
variegata
Barbus
meridionalis
petenyi

uscare
Scăzută
B02.05 - nelăsarea
lemnului mort / volum
redus de lemn mort/ha
H01.05 - poluarea difuză
a apelor de suprafaţă,
cauzată de activităţi
agricole şi forestiere
Neidentificate

Nedeterminată

Nedeterminată Nelocalizată

G05.08 - închiderea Medie
peşterilor sau a galeriilor Medie
G01.04.02 - speologie
Medie
G01.04.03 - vizite de
agrement în peşteri
Neidentificate

Nedeterminată

Nedeterminată Nelocalizată

Nedeterminată

Nedeterminată Nelocalizată

F03.02.03 - capcane,
Scăzut
otrăvire, braconaj
Scăzut
F05.04 - braconaj
F03.02.03 - capcane,
Scăzut
otrăvire, braconaj
Scăzut
F05.04 - braconaj
F03.02.03 - capcane,
Scăzut
otrăvire, braconaj
Scăzut
F05.04 - braconaj
G01.03.02 - conducerea Scăzută
în afara drumului a
vehiculelor motorizate
B08.04 - colectarea
Scăzută
lemnului prin traversarea
cursurilor de apă
Scăzută
B08.06 - resturi de
exploatare de-a lungul

Nedeterminată

Nedeterminată Nelocalizată

Nedeterminată

Nedeterminată Nelocalizată

Nedeterminată

Nedeterminată Nelocalizată

Nedeterminată

Nedeterminată Nelocalizată

Nedeterminată

Nedeterminată Nelocalizată

101

Sabanajewia
aurata

Cottus gobio

cursurilor de apă
Scăzută
E03.01 - depozitarea
deşeurilor
menajere/deşeuri
provenite din baze de
agrement
Scăzută
H01.05 - poluarea difuză
a apelor de suprafaţă,
cauzată de activităţi
agricole şi forestiere
Scăzută
J02.06.02 - captări de apă
de
suprafaţă
pentru
alimentarea cu apă
B08.04 - colectarea
Scăzută
lemnului prin traversarea
cursurilor de apă
Scăzută
B08.06 - resturi de
exploatare de-a lungul
cursurilor de apă
Scăzută
E03.01 - depozitarea
deşeurilor
menajere/deşeuri
provenite din baze de
agrement
H01.05 - poluarea difuză Scăzută
a apelor de suprafaţă,
cauzată de activităţi
agricole şi forestiere
J02.06.02 - captări de apă Scăzută
de
suprafaţă
pentru
alimentarea cu apă
B08.04 - colectarea
Scăzută
lemnului prin traversarea
cursurilor de apă

Nedeterminată

Nedeterminată Nelocalizată

Nedeterminată

Nedeterminată Nelocalizată
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B08.06 - resturi de
Scăzută
exploatare de-a lungul
cursurilor de apă
Scăzută
E03.01 - depozitarea
deşeurilor
menajere/deşeuri
provenite din baze de
agrement
H01.05 - poluarea difuză Scăzută
a apelor de suprafaţă,
cauzată de activităţi
agricole şi forestiere
J02.06.02 - captări de apă Scăzută
de
suprafaţă
pentru
alimentarea cu apă
Romanogobio
B08.04 - colectarea
Scăzută
kessleri banaticus lemnului prin traversarea
cursurilor de apă
B08.06 - resturi de
Scăzută
exploatare de-a lungul
cursurilor de apă
Scăzută
E03.01 - depozitarea
deşeurilor
menajere/deşeuri
provenite din baze de
agrement
H01.05 - poluarea difuză Scăzută
a apelor de suprafaţă,
cauzată de activităţi
agricole şi forestiere
J02.06.02 - captări de apă Scăzută
de
suprafaţă
pentru
alimentarea cu apă
Austropotamobius B08.04 - colectarea
Scăzută

Nedeterminată

Nedeterminată Nelocalizată

Nedeterminată

Nedeterminată Nelocalizată
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torrentium

Carabus
variolosus
Lucanus cervus

lemnului prin traversarea
cursurilor de apă
Scăzută
B08.06 - resturi de
exploatare de-a lungul
cursurilor de apă
Scăzută
E03.01 - depozitarea
deşeurilor
menajere/deşeuri
provenite din baze de
agrement
Scăzută
H01.05 - poluarea difuză
a apelor de suprafaţă,
cauzată de activităţi
agricole şi forestiere
Scăzută
J02.06.02 - captări de apă
de
suprafaţă
pentru
alimentarea cu apă
Neidentificate

B02.04 - tăierea arborilor
uscaţi sau în curs de
uscare
B02.05 - nelăsarea
lemnului mort / volum
redus de lemn mort/ha
Morimus funereus Neidentificate
Rosalia alpina
B02.04 - tăierea arborilor
uscaţi sau în curs de
uscare
B02.05 - nelăsarea
lemnului mort / volum
redus de lemn mort/ha
Nymphalis
Neidentificate
vaualbum

Scăzută

Nedeterminată

Nedeterminată Nelocalizată

Nedeterminată

Nedeterminată Nelocalizată

Nedeterminată
Nedeterminată

Nedeterminată Nelocalizată
Nedeterminată Nelocalizată

Nedeterminată

Nedeterminată Nelocalizată

Scăzută

Scăzută
Scăzută
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Lycaena dispar
Callimorpha
quadripunctaria
Isophya costata

Neidentificate
Neidentificate

Nedeterminată
Nedeterminată

Nedeterminată Nelocalizată
Nedeterminată Nelocalizată

A03.01 - cosire intensivă Scăzută
sau intensificarea cosirii
Neidentificate

Nedeterminată

Nedeterminată Nelocalizată

Nedeterminată

Nedeterminată Nelocalizată

B08.04 - colectarea
Scăzută
lemnului prin traversarea
cursurilor de apă
B08.06 - resturi de
Scăzută
exploatare de-a lungul
cursurilor de apă
Scăzută
E03.01 - depozitarea
deşeurilor
menajere/deşeuri
provenite din baze de
agrement
H01.05 - poluarea difuză Scăzută
a apelor de suprafaţă,
cauzată de activităţi
agricole şi forestiere
J02.06.02 - captări de apă Scăzută
de
suprafaţă
pentru
alimentarea cu apă
Aquila chrysaetos Neidentificate
Pernis apivorus H06.01
Zgomot, Scăzută
poluare fonică
Falco peregrinus Neidentificate
Circaetus gallicus H06.01
Zgomot, Scăzută
poluare fonică
Bubo bubo
Neidentificate
Bonasa bonasia Neidentificate
Caprimulgus
A03.01 - cosire intensivă Scăzută

Nedeterminată

Nedeterminată Nelocalizată

Nedeterminată
Nedeterminată

Nedeterminată Nelocalizată
Nedeterminată Nelocalizată

Nedeterminată
Nedeterminată

Nedeterminată Nelocalizată
Nedeterminată Nelocalizată

Nedeterminată
Nedeterminată
Nedeterminată

Nedeterminată Nelocalizată
Nedeterminată Nelocalizată
Nedeterminată Nelocalizată

Chilostoma
banaticum
Unio crassus
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europaeus

sau intensificarea cosirii Scăzută
J01.01 - incendii
Picus canus
B02.04 - tăierea arborilor Scăzută
uscaţi sau în curs de
uscare
B02.05
nelăsarea Scăzută
lemnului mort / volum
redus de lemn mort/ha
Dendrocopos
B02.04 - tăierea arborilor Scăzută
leucotus
uscaţi sau în curs de
uscare
B02.05
nelăsarea Scăzută
lemnului mort / volum
redus de lemn mort/ha
Leiopicus medius B02.04 - tăierea arborilor Scăzută
uscaţi sau în curs de
uscare
B02.05
nelăsarea Scăzută
lemnului mort / volum
redus de lemn mort/ha
Dryocopus
B02.04 - tăierea arborilor Scăzută
martius
uscaţi sau în curs de
uscare
B02.05
nelăsarea Scăzută
lemnului mort / volum
redus de lemn mort/ha
Lullula arborea Neidentificate
Ficedula parva Neidentificate
Ficedula
Neidentificate
albicollis
Lanius collurio A10.01 - îndepărtarea Scăzută
gardurilor vii si a
crângurilor sau tufişurilor
Scăzută
J01.01 - incendii

Nedeterminată

Nedeterminată Nelocalizată

Nedeterminată

Nedeterminată Nelocalizată

Nedeterminată

Nedeterminată Nelocalizată

Nedeterminată

Nedeterminată Nelocalizată

Nedeterminată
Nedeterminată
Nedeterminată

Nedeterminată Nelocalizată
Nedeterminată Nelocalizată
Nedeterminată Nelocalizată

Nedeterminată

Nedeterminată Nelocalizată
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Emberiza
hortulana

A10.01 - îndepărtarea Scăzută
gardurilor vii si a
crângurilor sau tufişurilor
Scăzută
J01.01 - incendii

Nedeterminată

Nedeterminată Nelocalizată
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6.3. Centralizarea impactului asupra habitatelor si speciilor de interes
comunitar şi corespondenţa cu măsurile de management
Centralizarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciilor s-a realizat prin
completarea următoarelor informaţii referitoare la presiunile actuale care au efecte negative asupra
speciilor pentru care a fost declarată aria naturală protejată.
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Centralizarea impactului asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar şi corespondenţa cu măsurile de management

Nr.
crt.
1

2

3

Tabelul nr.58

Suprafaţa din aria
Habitate şi specii de interes
Activităţi cu impact şi ameninţăria) protejată afectată
Descrierea presiunii / ameninţăriic)
comunitar afectateb)
de presiune [ha]
A03.01 - cosire intensivă sau
Nedeterminată
Specii: Isophya costata, Crex crex Perturbarea exemplarelor în habitatul specific
intensificarea cosirii
Caprimulgus europaeus
Habitate: 6510 Pajişti de altitudine Degradarea habitatului / scăderea indicelor de
biodiversitate
joasă (Alopecurus pratensis
Sanguisorba officinalis)
6410 Pajişti cu Molinia pe soluri
calcaroase, turboase sau argiloase
(Molinion caeruleae)
6190 Pajişti panonice de stâncării
(Stipo-Festucetalia pallentis)
6210 * Pajişti uscate seminaturale şi
faciesuri cu tufărişuri pe substrat
calcaros (Festuco Brometalia)
A10.01
Nedeterminată
Specii: Lanius collurio
Diminuarea habitatului specific de cuibărit
îndepărtarea gardurilor vii si a
Emberiza hortulana
crângurilor sau tufişurilor
Habitate: 6430 Asociaţii de lizieră Degradarea / diminuarea suprafeţei habitatului
cu ierburi înalte higrofile de la
nivelul câmpiilor până la nivel
montan şi alpin
6210 * Pajişti uscate seminaturale şi
faciesuri cu tufărişuri pe substrat
calcaros (Festuco Brometalia)
B02.04
Nedeterminată
Specii: Lucanus cervus
Reducerea habitatului specific de adăpost, reproducere
tăierea arborilor uscaţi sau în curs de
Rosalia alpina
şi hrănire
uscare
Strix aluco
Strix uralensis
Picus canus
Dendrocopos major
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4

B02.05 - nelăsarea lemnului mort /
volum redus de lemn mort/ha

Dendrocopos syriacus
Dendrocopos leucotus
Dryobates minor
Leiopicus medius
Myotis bechsteinii
Myotis capaccinii
Perturbarea funcţiilor ecologice specifice
Toate habitatele de păduri:
9110 Păduri de fag de tip LuzuloFagetum
9130 Păduri de fag de tip AsperuloFagetum
9150 Păduri medio-europene de fag
de tip Cephalanthero-Fagion
91E0 * Păduri aluviale cu Alnus
glutinosa şi Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
9180 * Păduri din Tilio-Acerion pe
versanţi abrupţi, grohotişuri şi
ravene
91K0 Păduri ilirice de Fagus
sylvatica (Aremonio-Fagion)
91Y0 Păduri dacice de stejar şi
carpen
91L0 Păduri ilirice de stejar cu
carpen (Erythronio-Carpiniori)
Specii: Lucanus cervus
Reducerea habitatului specific de adăpost, reproducere
Rosalia alpina
şi hrănire
Strix aluco
Strix uralensis
Picus canus
Dendrocopos major
Dendrocopos syriacus
Dendrocopos leucotus
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5

B08.04 - colectarea lemnului prin
traversarea cursurilor de apă

Dryobates minor
Leiopicus medius
Myotis bechsteinii
Myotis capaccinii
Perturbarea funcţiilor ecologice specifice
Toate habitatele de păduri:
9110 Păduri de fag de tip LuzuloFagetum
9130 Păduri de fag de tip AsperuloFagetum
9150 Păduri medio-europene de fag
din Cephalanthero-Fagion
91E0 * Păduri aluviale cu Alnus
glutinosa şi Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
9180 * Păduri din Tilio-Acerion pe
versanţi abrupţi, grohotişuri şi
ravene
91K0 Păduri ilirice de Fagus
sylvatica (Aremonio-Fagion)
91Y0 Păduri dacice de stejar şi
carpen
91L0 Păduri ilirice de stejar cu
carpen (Erythronio-Carpiniori)
Specii: Austropotamobius
Afectarea parametrilor fizico – chimici ai mediului de
torrentium
viaţă
Unio crassus
Barbus meridionalis petenyi
Romanogobio albipinnatus
vladykovi
Romanogobio kesslerii banaticus
Cobitis taenia
Sabanajewia aurata balcanica
Cottus gobio
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6

B08.06
resturi de exploatare de-a lungul
cursurilor de apă

7

E03.01 - depozitarea deşeurilor
menajere/deşeuri provenite din baze
de agrement

Natrix tessellata
Alcedo atthis
Habitate: 7220 * Izvoare petrifiante
cu formare de travertin
(Cratoneurion)
3220 Vegetaţie herbacee de pe
malurile râurilor montane
3240 Vegetaţie lemnoasă cu Salix
eleagnos de-a lungul râurilor
montane
Specii: Austropotamobius
torrentium
Unio crassus
Barbus meridionalis petenyi
Romanogobio albipinnatus
vladykovi
Romanogobio kesslerii banaticus
Cobitis taenia
Sabanajewia aurata balcanica
Cottus gobio
Natrix tessellata
Alcedo atthis
Specii: Austropotamobius
torrentium
Unio crassus
Barbus meridionalis petenyi
Romanogobio albipinnatus
vladykovi
Romanogobio kesslerii banaticus
Cobitis taenia
Sabanajewia aurata balcanica
Cottus gobio
Natrix tessellata
Alcedo atthis

Degradarea habitatelor

Afectarea parametrilor fizico – chimici ai mediului de
viaţă

Afectarea parametrilor fizico – chimici ai mediului de
viaţă
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F03.02.03 - capcane, otrăvire,
braconaj

9

F05.04 - braconaj

10

G01.03.02
conducerea în afara drumului a
vehiculelor motorizate

Habitate: 7110 * Turbării active
7120 Turbării degradate capabile de
regenerare naturală
7220 * Izvoare petrifiante cu
formare de travertin (Cratoneurion)
91E0 * Păduri aluviale cu Alnus
glutinosa şi Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
3220 Vegetaţie herbacee de pe
malurile râurilor montane
3240 Vegetaţie lemnoasă cu Salix
eleagnos de-a lungul râurilor
montane
7140 Mlaştini turboase de tranziţie
şi turbării oscilante (nefixate de
substrat)
Specii: Canis lupus
Ursus arctos
Lynx lynx
Specii: Canis lupus
Ursus arctos
Lynx lynx
Specii: Salamandra salamandra
Ichthyosaura alpestris
Lissotriton vulgaris
Triturus cristatus
Bombina variegata
Bufotes viridis
Bufo bufo
Pelophylax ridibundus
Rana dalmatina
Rana temporaria
Lacerta viridis

Degradarea habitatelor

Diminuarea efectivelor populaţionale până la extincţia
lor din arealul ariei natural protejate
Diminuarea efectivelor populaţionale până la extincţia
lor din arealul ariei natural protejate
Scăderea efectivelor populaţionale în perioada de
reproducere
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11
12

G01.04.01
alpinism şi escaladă
G01.04.02 - speologie

Lacerta agilis
Podarcis muralis
Degradarea habitatelor
Habitate: 7110 * Turbării active
7120 Turbării degradate capabile de
regenerare naturală
7220 * Izvoare petrifiante cu
formare de travertin (Cratoneurion)
7140 Mlaştini turboase de tranziţie
şi turbării oscilante (nefixate de
substrat)
Toate habitatele de păduri:
9110 Păduri de fag de tip LuzuloFagetum
9130 Păduri de fag de tip AsperuloFagetum
9150 Păduri medio-europene de fag
din Cephalanthero-Fagion
91E0 * Păduri aluviale cu Alnus
glutinosa şi Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
9180 * Păduri din Tilio-Acerion pe
versanţi abrupţi, grohotişuri şi
ravene
91K0 Păduri ilirice de Fagus
sylvatica (Aremonio-Fagion)
91Y0 Păduri dacice de stejar şi
carpen
91L0 Păduri ilirice de stejar cu
carpen (Erythronio-Carpiniori)
Habitat: 8310
Creşterea vulnerabilităţii habitatului
Specie: Miniopterus schreibersi

Perturbarea coloniei şi părăsirea adăpostului
Degradarea habitatului
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13
14

15

G01.04.03 - vizite de agrement în
peşteri
G05.08 - închiderea peşterilor sau a
galeriilor

H01.05
poluarea difuză a apelor de suprafaţă,
cauzată de activităţi agricole şi
forestiere

Habitat: 8310
Specie: Miniopterus schreibersi
Perturbarea coloniei şi părăsirea adăpostului
Habitat: 8310
Degradarea habitatului
Specii: Rhinolophus ferrumequinum Abandonarea adăpostului
Rhinolophus hipposideros
Modificarea condiţiilor de microclimat specifice
Rhinolophulus blasii
Rhinolophus euryale
Myotis myotis
Miniopterus schreibersi
Habitat: 8310
Specii: Austropotamobius
Afectarea parametrilor fizico – chimici ai mediului de
torrentium
viaţă
Unio crassus
Barbus meridionalis petenyi
Romanogobio albipinnatus
vladykovi
Romanogobio kesslerii banaticus
Cobitis taenia
Sabanajewia aurata balcanica
Cottus gobio
Natrix tessellata
Degradarea habitatelor
Habitate: 7110 * Turbării active
7120 Turbării degradate capabile de
regenerare naturală
7220 * Izvoare petrifiante cu
formare de travertin (Cratoneurion)
91E0 * Păduri aluviale cu Alnus
glutinosa şi Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
3220 Vegetaţie herbacee de pe
malurile râurilor montane
3240 Vegetaţie lemnoasă cu Salix
eleagnos de-a lungul râurilor
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16
17

18

H06.01
Zgomot, poluare fonică
J01.01
incendii

J02.06.02
captări de apă de suprafaţă pentru
alimentarea cu apă

montane
7140 Mlaştini turboase de tranziţie
şi turbării oscilante (nefixate de
substrat)
Specii: Pernis apivorus
Perturbarea cuibăritului
Circaetus gallicus
Specii: Zootoca vivipara
Diminuarea suprafeţei de habitat caracteristic şi
Anguis fragilis
creşterea ratei mortalităţii
Coronella austriaca
Crex crex
Caprimulgus europaeus
Anthus campestris
Lanius collurio
Emberiza hortulana
Habitate: 6510 Pajişti de altitudine Degradarea habitatelor
joasă (Alopecurus pratensis
Sanguisorba officinalis)
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 la cel montan şi
alpin
4060 Tufărişuri alpine şi boreale
6190 Pajişti panonice de stâncării
(Stipo-Festucetalia pallentis)
6210 * Pajişti uscate seminaturale şi
faciesuri cu tufărişuri pe substrat
calcaros (Festuco Brometalia)
Specii: Austropotamobius
Modificarea condiţiilor de habitat prin diminuarea
torrentium
resursei acvatice
Unio crassus
Barbus meridionalis petenyi
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Romanogobio albipinnatus
vladykovi
Romanogobio kesslerii banaticus
Cobitis taenia
Sabanajewia aurata balcanica
Cottus gobio
Natrix tessellata
Degradarea habitatelor
Habitate: 7110 * Turbării active
7120 Turbării degradate capabile de
regenerare naturală
7220 * Izvoare petrifiante cu
formare de travertin (Cratoneurion)
91E0 * Păduri aluviale cu Alnus
glutinosa şi Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
3220 Vegetaţie herbacee de pe
malurile râurilor montane
3240 Vegetaţie lemnoasă cu Salix
eleagnos de-a lungul râurilor
montane
7140 Mlaştini turboase de tranziţie
şi turbării oscilante (nefixate de
substrat)
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VII. EVALUAREA STĂRII DE CONSERVARE A SPECIILOR ŞI
TIPURILOR DE HABITATE
7.1. Aspecte legislative referitoare la starea de conservare

În cazul unui habitat natural, starea sa de conservare este dată de totalitatea factorilor ce
acţionează asupra sa şi asupra speciilor caracteristice şi care îi poate afecta pe termen lung răspândirea,
structura şi funcţiile, precum şi supravieţuirea speciilor caracteristice. Această stare se consideră
„favorabilă” atunci când sunt îndeplinite condiţiile: − arealul natural al habitatului şi suprafeţele pe care le
acoperă în cadrul acestui areal sunt stabile sau în creştere; − habitatul are structura şi funcţiile specifice
necesare pentru conservarea sa pe termen lung, iar probabilitatea menţinerii acestora în viitorul previzibil
este mare; − speciile care îi sunt caracteristice se află într-o stare de conservare favorabilă (aşa cum
aceasta este definită în continuare).
Starea de conservare a unei specii este dată de totalitatea factorilor ce acţionează asupra sa şi care
pot influenţa pe termen lung răspândirea şi abundenţa populaţiilor speciei respective la nivel comunitar.
Această stare se consideră „favorabilă” atunci când sunt îndeplinite condiţiile: − datele privind dinamica
populaţiilor speciei indică faptul că aceasta se menţine şi are şanse să se menţină pe termen lung, ca o
componentă viabilă a habitatului natural; − arealul natural al speciei nu se reduce şi nu există riscul să se
reducă în viitorul apropiat; − există un habitat suficient de vast pentru ca populaţiile speciei să se menţină
pe termen lung.
Aspecte legislative referitoare la starea de conservare găsim în următoarele acte:
 Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 776/2007 privind declararea siturilor de
importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România;
 Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică
ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România;
 Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de
arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice
europene Natura 2000 în România;
 Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.
1.284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei
ecologice europene Natura 2000 în România;
 Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 2.387/2011 pentru modificarea Ordinului
ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr.1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală
protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura
2000 în România
 OUG nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

7.2. Evaluarea stării de conservare în contextul Planului de management
pentru o arie naturală protejată

Starea de conservare favorabilă poate fi descrisă ca situaţia în care un tip de habitat sau o specie
prosperă, atât în ceea ce priveşte suprafaţa şi mărimea populaţiei, cât şi în ceea ce priveşte calitatea
populaţiei, inclusiv în sensul capacităţii de reproducere, structurii pe vârste, mortalităţii şi există
perspective să prospere de asemenea şi în viitor fără modificări semnificative în politicile şi
managementul existent.
Faptul că un tip de habitat sau o specie nu sunt ameninţate nu înseamnă că acestea sunt în stare de
conservare favorabilă. Starea de conservare nefavorabilă este împărţită în două clase: - „nefavorabilinadecvat” pentru situaţiile în care este necesară o schimbare a politicilor sau managementului pentru a
aduce tipul de habitat sau specia în stare de conservare favorabilă, dar nu există nici un pericol de
dispariţie în viitorul previzibil; - „nefavorabil-rău” pentru situaţiile în care tipul de habitat sau specia este
în pericol de a dispare în viitorul previzibil.
Pentru toate situaţiile în care nu există suficiente informaţii pentru a realiza o evaluare
corespunzătoare, starea de conservare este considerată „necunoscută”. Pentru o reprezentare grafică a
celor patru stări de conservare, a fost adoptat un sistem de codificare pe culori, prin intermediul
îndrumarului Comisiei Europene: Evaluarea şi raportarea în conformitate cu Articolul 17 al Directivei
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Habitate: Formate de raportare pentru Perioada: - roşu pentru „nefavorabil-rău”; - portocaliu pentru
„nefavorabil-inadecvat”; - verde pentru „favorabil”; - gri pentru „necunoscut”.
Evaluarea stării de conservare este importantă în cadrul procesului de elaborare a unui plan de
management pentru o arie naturală protejată. Obiectivele specifice, măsurile, activităţile şi regulile
necesare pentru fiecare tip de habitat, specie sau grup de specii de interes conservativ, prezente în
cuprinsul respectivei arii naturale protejate sunt stabilite pe baza stării actuale de conservare sau
necesităţii de conservarea a acestora.
Astfel, dacă starea de conservare este evaluată ca favorabilă la momentul elaborării planului de
management actual, activităţile din acest plan trebuie să se îndrepte cu predilecţie către menţinerea stării
de conservare pe termen lung prin monitorizarea habitatului/ speciei, iar regulile şi rezultatele procedurii
de evaluare a impactului antropic să prevină şi să combată acele activităţi propuse, al căror impact
potenţial ar putea periclita pe viitor actuala stare de conservare favorabilă.
Dacă starea de conservare a unei specii/ unui tip de habitat este evaluată ca ”nefavorabilăinadecvată” sau ”nefavorabilă-rea”, activităţile din planul de management trebuie să se îndrepte cu
predilecţie în sensul îmbunătăţirii acelor parametri care împiedică respectiva specie şi/ sau habitat să
ajungă în starea de conservare favorabilă, iar regulile şi rezultatele procedurii de evaluare a impactului
antropic să se îndrepte în sensul reducerii sau eliminării efectelor activităţilor prezente cu impact asupra
speciei / tipului de habitat şi interzicerii oricărei activităţi viitoare susceptibile de a afecta şi mai mult
specia sau tipul de habitat aflate în stare de conservare nefavorabilă.
De asemenea, pentru orice plan, proiect sau activitate susceptibilă de a genera un efect negativ
asupra unei specii sau unui tip de habitat de interes conservativ este necesară anticiparea evoluţiei stării
de conservare a acestora în viitor, inclusiv cu luarea în considerare a impactului cumulat, conform
principiului precauţiei.
În situaţia în care starea de conservare este evaluată ca fiind ”necunoscută”, activităţile din planul
de management trebuie să se îndrepte cu predilecţie către colectarea de date în vederea evaluării stării de
conservare pentru acel tip de habitat, specie sau grup de specii, iar regulile şi rezultatele procedurii de
evaluare a impactului antropic trebuie să se îndrepte în sensul micşorării efectelor activităţilor prezente cu
impact asupra speciei şi limitării sau interzicerii oricărei activităţi viitoare, susceptibile de a afecta specia
sau tipul de habitat, conform principiului precauţiei.
Trebuie aşadar să se evite situaţia în care specia/ tipul de habitat ajunge în stare de conservare
nefavorabilă, din cauza inexistenţei sau insuficienţei informaţiilor necesare pentru a putea evalua starea
lor de conservare. În sensul celor precizate anterior, măsurile, activităţile şi regulile din planul de
management trebuie să fie preventive, efective, adecvate, eficiente, integrate, astfel încât să asigure cadrul
necesar pentru ca speciile şi habitatele de interes conservativ să se menţină sau să ajungă în stare de
conservare favorabilă.

7.3. Metodologia de evaluare a stării de conservare

Metodologia de evaluare a stării de conservare a fost dezvoltată iniţial pentru raportarea către
Comisia Europeană din anul 2007 în conformitate cu articolul 17 al Diectivei Habitate, fiind ulterior
revizuită pentru următorul ciclu de raportare din anul 2013. Cu toate că în baza acestei metodologii,
evaluarea stării de conservare se face la nivel naţional pentru fiecare regiune biogeografică, pentru siturile
din cadrul reţelei Natura 2000 şi pentru întreg teritoriul naţional, aceeaşi metodologie a fost adaptată
pentru a fi aplicată şi la nivelul unei arii naturale protejate, chiar şi pentru ariile naturale protejate de
interes naţional, cu unele modificări/ adaptări, constând de exemplu în eliminarea arealului natural al
speciei/ tipului de habitat, acest parametru nemaifiind relevant odată cu reducerea scării geografice şi
dimensiunilor teritoriului. Deasemenea, aceeaşi metodologie poate fi aplicată şi pentru alte specii decât
cele de importanţă comunitară, precum şi pentru alte tipuri de habitate, de exemplu: clasificate la nivel
naţional. Astfel, starea de conservare a unei specii într-o arie naturală protejată presupune evaluarea stării
de conservare din punct de vedere al următorilor parametri: mărimea populaţiei speciei; habitatul speciei;
perspectivele viitoare ale speciei.
Starea de conservare a speciilor se evaluează conform matricei de mai jos.
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Matricea evaluării stării de conservare a speciilor
Caracteristică

Aria
răspândire

Populaţie

Favorabil (verde)

de Stabil
(reducerea
arealului este în
echilibru
cu
extinderea)
sau
arealul
este
în
creştere ŞI nu mai
mic decât arealul
favorabil
de
referinţă

Populaţiile sunt cel
puţin egale cu
populaţia favorabilă
de referinţă ŞI
reproducerea,
moralitatea
şi
structura pe vârste
nu deviază de la
normal.

Habitat pentru Suprafaţa
habitatului
este
specie
suficient de mare
(şi stabilă sau în
creştere)
ŞI
calitatea habitatului
este
adecvată
pentru
supravieţuirea pe
termen
lung
a
speciei

Principalele
Perspective
(ref. la pop., presiuni
areal
şi ameninţări

şi

Statut de conservare
Nefavorabil
– Nefavorabil
–
inadecvat
rău (roşu)
(portocaliu)
Orice
altă Declin
combinaţie
semnificativ:
echivalentul
reducerii cu mai
mult de 1% de-a
lungul
unei
perioade stabilite
de
Statul
Membru
SAU
mai mult de 10%
sub
arealul
favorabil
de
referinţă
Orice
altă Declin
combinaţie
semnificativ:
echivalentul
reducerii cu mai
mult de 1% pe
an de-a lungul
unei
perioade
stabilite de Statul
Membru
Şi
valoare sub cea a
populaţiei
favorabile
de
referinţă
SAU
reproducerea,
moralitatea
şi
structura
pe
vârste deviază de
la normal.
Orice
altă Suprafaţa
combinaţie
habitatului este
clar insuficientă
pentru
supravieţuirea pe
termen lung a
speciei
SAU
calitatea
habitatului este
proastă
nepermiţând
supravieţuirea pe
termen lung a
speciei
Orice
altă Presiunile
şi
combinaţie
ameninţările
afectează

Tabelul nr.59

Necunoscut (gri)
Informaţii
sigure
absente sau insuficiente

Informaţii
sigure
absente sau insuficiente

Informaţii
sigure
absente sau insuficiente

Informaţii
sigure
absente sau insuficiente
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exercitate
asupra
speciei
nesemnificative;
speciile
rămân
viabile pe termen
lung.
Toate verzi sau 3 Unul sau mai
a verzi
şi
unul multe portocalii,
de necunoscut
dar nu roşii

disponibilitatea
habitatului)

Evaluarea
generală
statului
conservare

puternic specia;
perspective
nefavorabile,
viabilitatea
pe
termen lung fiind
pusă în pericol
Unul sau mai Două sau mai multe
multe roşii
necunoscute combinate
cu verde sau toate
necunoscute.

7.3.1. Valorile de referinţă pentru starea favorabilă a speciilor şi tipurilor de habitate
Valorile de referinţă pentru starea favorabilă stau la baza metodologiei de evaluare a stării de
conservare a speciilor şi a tipurilor de habitate. De exemplu, metodologia de evaluare a stării de
conservare a unei specii presupune utilizarea unor valori de prag pentru suprafaţa habitatului acesteia şi
pentru mărimea populaţiei speciei pe teritoriul ariei naturale protejate, pentru a putea aprecia dacă aceşti
parametri sunt “favorabili” sau “nefavorabili”, respectiv “nefavorabil-inadecvat” sau “nefavorabil-rău”.
Respectivele valori de prag constituie deci valori de referinţă pentru starea favorabilă a speciilor şi
tipurilor de habitate.
În cazul în care însă nivelul actual de cunoaştere ştiinţifică nu este suficient şi/sau datele de teren
sunt insuficiente pentru a putea determina aceste valori, va fi utilizată “judecata experţilor” pentru
estimarea valorilor de referinţă pentru starea favorabilă în raport cu valorile actuale. Prima astfel de
evaluare a stării de conservare a unui tip de habitat/ a unei specii trebuie privită ca punctul de plecare în
procesul gradual de îmbunătăţire a nivelului de înţelegere ştiinţifică şi de creştere a cantităţii de date
disponibile (de exemplu ca rezultat al monitorizării conform prevederilor art. 11 al Directivei Habitate).
Valorile de referinţă pentru starea favorabilă “reprezintă valorile minime necesare care garantează
viabilitatea pe termen lung a unei specii/ a unui tip de habitat într-o arie naturală protejată, respectiv
asigură premizele necesare ca în viitorul previzibil specia/tipul de habitat să rămână prezente în aria
naturală protejată cu o populaţie/suprafaţă cel puţin egală cu populaţia/suprafaţa la momentul realizării
primului plan de management. “
7.3.2. Evaluarea stării de conservare a habitatelor de interes conservativ
Starea de conservare a habitatelor

Tabelul nr.60

Starea de conservare a habitatelor de interes conservativ
Habitat de
interes
comunitar

din punct
de vedere
cantitativ

din punct
de vedere
structural

din punct
de vedere
dinamic

3220 –
Vegetaţie
herbacee de pe
Necunoscut Necunoscut Necunoscut
malurile
râurilor
montane
3240 –
Vegetaţie
lemnoasă cu
Salix eleagnos Necunoscut Necunoscut Necunoscut
de-a lungul
râurilor
montane

din punct de
vedere
funcţional

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

Necunoscut

Necunoscut

XX

Necunoscut

Necunoscut

XX
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4060 –
Tufărişuri
alpine şi
boreale
5130 –
Formaţiuni de
Juniperus
communis pe
tufărişuri sau
păşuni
calcaroase
6110* Comunităţi
rupicole
calcifile sau
pajişti bazifite
din AlyssoSedion albi
6190 – Pajişti
panonice de
stâncării
(StipoFestucetalia
pallentis)
6210* - Pajişti
uscate
seminaturale şi
faciesuri cu
tufărişuri pe
substrat
calcaros
(Festuco –
Brometalia)
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
la cel montan
alpin
6510 – Pajişti
de altitudine
joasă
(Alopecurus

Necunoscut Necunoscut Necunoscut

Necunoscut

Necunoscut

XX

Necunoscut Necunoscut Necunoscut

Necunoscut

Necunoscut

XX

Necunoscut Necunoscut Necunoscut

Necunoscut

Necunoscut

XX

Necunoscut Necunoscut Necunoscut

Necunoscut

Necunoscut

XX

Necunoscut Necunoscut Necunoscut

Necunoscut

Necunoscut

XX

Necunoscut Necunoscut Necunoscut

Necunoscut

Necunoscut

XX

Necunoscut Necunoscut Necunoscut

Necunoscut

Necunoscut

XX

Necunoscut Necunoscut Necunoscut

Necunoscut

Necunoscut

XX
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pratensis,
Sanguisorba
officinalis)
7110* Turbării
active
7120 Turbării
degradate
capabile de
regenerare
naturală
7140 Mlaştini
turboase de
tranziţie şi
turbării
oscilante
(nefixate de
substrat)
7220* Izvoare
petrifiante cu
formare
(Crateneurion)
8120
Grohotişuri
calcarose şi de
şisturi
calcaroase din
etajul montan
până în cel
alpin
(Thlaspietea
rotundifolii)
8210 –
Versanţi
stâncoşi cu
vegetaţie
chasmofitică pe
roci calcaroase
8310 – Peşteri
în care accesul
publicului este
interzis
9180* - Păduri
de TilioAcerion pe
versanţi
abrupţi,
grohotişuri şi
ravene
91E0 * - Păduri
aluviale cu
Alnus glutinosa
şi Fraxinus
excelsior
9110 – Păduri

Necunoscut Necunoscut Necunoscut

Necunoscut

Necunoscut

XX

Necunoscut Necunoscut Necunoscut

Necunoscut

Necunoscut

XX

Necunoscut Necunoscut Necunoscut

Necunoscut

Necunoscut

XX

Necunoscut Necunoscut Necunoscut

Necunoscut

Necunoscut

XX

Necunoscut Necunoscut Necunoscut

Necunoscut

Necunoscut

XX

Necunoscut Necunoscut Necunoscut

Necunoscut

Necunoscut

XX

Necunoscut Necunoscut Necunoscut

Necunoscut

Necunoscut

XX

Necunoscut Necunoscut Necunoscut

Necunoscut

Necunoscut

XX

Necunoscut Necunoscut Necunoscut

Necunoscut

Necunoscut

XX

Necunoscut Necunoscut Necunoscut

Necunoscut

Necunoscut

XX
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de fag de tip
Luzulo Fagetum
9130 – Păduri
de fag de tip
AsperuloFagetum
9150 – Păduri
medioeuropene de
fag din
CephalantheroFagion
91K0 – Păduri
ilirice de Fagus
sylvatica
(Aremonio –
Fagion)
91Y0 – Păduri
deacice de
stejar şi carpen
91L0 – Păduri
ilirice de stejar
cu carpen
(ErythronioCarpiniori)

Necunoscut Necunoscut Necunoscut

Necunoscut

Necunoscut

XX

Necunoscut Necunoscut Necunoscut

Necunoscut

Necunoscut

XX

Necunoscut Necunoscut Necunoscut

Necunoscut

Necunoscut

XX

Necunoscut Necunoscut Necunoscut

Necunoscut

Necunoscut

XX

Necunoscut Necunoscut Necunoscut

Necunoscut

Necunoscut

XX

7.3.3. Evaluarea stării de conservare a speciilor de interes conservativ
Starea de conservare a speciilor

Nr.
crt.

Specie de interes
comunitar

1902 Cypripedium
calceolus
1308 – Barbastella
barbastellus (liliacul
cârn)
1310 Miniopterus
schreibersii – liliacul
cu aripi lungi
1324 Myotis myotis –
liliacul comun
1307 Myotis
oxygnathus – liliacul
comun mic

Tabelul nr.61

Starea de
Starea de
conservare din
Starea de
conservare din
punct de vedere al
conservare din Starea globală
punct de vedere al
indicilor direcţi:
punct de vedere al de conservare
indicilor indirecţi:
populaţie,
presiunilor şi
a speciei
habitatul speciei,
dinamică, boli,
ameninţărilor
resurse trofice
stare genetică etc.
Necunoscută

Necunoscută

Necunoscută

Necunoscută

Necunoscută

Favorabilă

Necunoscută

Necunoscută

Necunoscută

Favorabil

Nefavorabil
inadecvat

Nefavorabilă
inadecvată

Necunoscută

Favorabil

Nefavorabil
inadecvat

Nefavorabilă
inadecvată

Necunoscută

Favorabil

Nefavorabil
inadecvat

Nefavorabilă
inadecvată
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1321 Myotis
emarginatus – liliacul
cărămiziu
1323 Myotis
bechsteini
1316 Myotis
capaccinii – liliacul
cu piicioare lungi
1304 Rhinolophulus
ferrumequinum –
liliacul mare cu
potcoavă
1303 Rhinolophulus
hipposideros –
liliacul mic cu
potcoavă
1305 Rhinolophulus
euryale – liliacul
mediteranean cu
potcoavă
1306 Rhinolophulus
blasii – liliacul cu
potcoavă a lui Blasius
1352* Canis lupus lup
1361 Lynx lynx - râs
*Ursus arctos – ursul
brun
1193 Bombina
variegata
1163 Cottus gobio
1146 Sabanejewia
aurata
1138 Barbus
meridionalis moioagă
1078 Callimorpha
quadripunctaria –
fluture vărgat
1060 Lycaena dispar
- fluture
1061 Maculinea
nausithous - fluture
4014 Carabus
variolosus - cărăbuş
4057 Chilostoma
banaticum
1089 Morimus
funereus – gândacul
sihastru
1088 Cerambyx cerdo
4039 Nymphalis
vaualbum - fluture
4048 Isophya costata

Necunoscută

Favorabilă

Necunoscută

Necunoscută

Necunoscută

Favorabilă

Necunoscută

Necunoscută

Necunoscută

Favorabilă

Necunoscută

Necunoscută

Necunoscută

Favorabilă

Nefavorabil
inadecvat

Nefavorabilă
inadecvată

Necunoscută

Favorabilă

Nefavorabil
inadecvat

Nefavorabilă
inadecvată

Necunoscută

Favorabilă

Nefavorabil
inadecvat

Nefavorabilă
inadecvată

Necunoscută

Favorabilă

Nefavorabil
inadecvat

Nefavorabilă
inadecvată

Necunoscută

Favorabilă

Favorabilă

Favorabilă

Necunoscută

Favorabilă

Favorabilă

Favorabilă

Necunoscută

Favorabilă

Favorabilă

Favorabilă

Necunoscută

Favorabilă

Favorabilă

Favorabilă

Necunoscută

Necunoscută

Necunoscută

Necunoscută

Necunoscută

Necunoscută

Necunoscută

Necunoscută

Necunoscută

Necunoscută

Necunoscută

Necunoscută

Necunoscută

Favorabilă

Necunoscută

Necunoscută

Necunoscută

Favorabilă

Necunoscută

Necunoscută

Necunoscută

Favorabilă

Necunoscută

Necunoscută

Necunoscută

Favorabilă

Necunoscută

Necunoscută

Necunoscută

Necunoscută

Necunoscută

Necunoscută

Necunoscută

Favorabilă

Necunoscută

Necunoscută

Necunoscută

Favorabilă

Necunoscută

Necunoscută

Necunoscută

Favorabilă

Necunoscută

Necunoscută

Necunoscută

Favorabilă

Necunoscută

Necunoscută
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1093
Austropotamobius
torrentium
1032 Unio crassus
A091 Aquila
chrysaetos – acvilă de
munte
A080 Circaetus
gallicus - şerpar
A072 Pernis apivorus
- viespar
A103 Falco
peregrinus – şoim
călător
A215 Bubo bubo bufniţă
A104 Bonasa bonasia
- ieruncă
A224 Caprimulgus
europaeus caprimulg
A239 Dendrocopos
leucotos –
ciocănitoare cu spate
alb
A238 Dendrocopos
medius - ciocănitoare
de stejar
A234 Picus canus –
ghionoaie sură
A236 Dryocopus
martius –
ciocănitoare neagră
A246 Lullula arborea
– ciocârlie de pădure
A321 Ficedula
albicollis – muscar
gulerat
A320 Ficedula parva
– muscarul mic
A338 Lanius collurio
– sfrâncioc roşiatic
A379 Emberiza
hortulana – presură
de grădină

Necunoscută

Favorabilă

Necunoscută

Necunoscută

Necunoscută

Necunoscută

Necunoscută

Necunoscută

Necunoscută

Favorabilă

Necunoscută

Necunoscută

Necunoscută

Favorabilă

Necunoscută

Necunoscută

Necunoscută

Favorabilă

Necunoscută

Necunoscută

Necunoscută

Favorabilă

Necunoscută

Necunoscută

Necunoscută

Favorabilă

Necunoscută

Necunoscută

Necunoscută

Necunoscută

Necunoscută

Necunoscută

Necunoscută

Favorabilă

Favorabilă

Favorabilă

Necunoscută

Favorabilă

Favorabilă

Favorabilă

Necunoscută

Favorabilă

Necunoscută

Necunoscută

Necunoscută

Favorabilă

Necunoscută

Necunoscută

Necunoscută

Favorabilă

Favorabilă

Favorabilă

Necunoscută

Favorabilă

Favorabilă

Favorabilă

Necunoscută

Favorabilă

Favorabilă

Favorabilă

Necunoscută

Necunoscută

Necunoscută

Necunoscută

Necunoscută

Favorabilă

Favorabilă

Favorabilă

Necunoscută

Favorabilă

Favorabilă

Favorabilă

VIII. STRATEGIA DE MANAGEMENT. OBIECTIVELE PLANULUI DE
MANAGEMENT
Strategia privind managementul ariei naturale protejate vizează următoarele aspecte:
- păstrarea/îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor, habitatelor şi peisajului din arealul ariei
naturale protejate;
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- inventarierea, cartarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor, habitatelor şi peisajului şi
identificarea presiunilor şi ameninţărilor ce le pot afecta, în vederea stabilirii măsurilor adecvate de
management;
- crearea unei baze de date adecvate privind speciile şi habitatele de interes naţional şi comunitar,
în vederea monitorizării stării de conservare a elementelor patrimoniului natural şi a eficacităţii
managementului;
- evaluarea şi creşterea gradului de conştientizare al comunităţilor locale şi vizitatorilor, privind
necesitatea protejării obiectivelor de conservare ale ariei naturale protejate;
- promovarea tradiţiilor şi a valorilor patrimoniului cultural local;
- implicarea comunităţilor locale şi a instituţiilor cu competenţe pe raza ariei naturale protejate în
activităţile specifice de management ale acesteia în vederea reducerii presiunilor şi prevenirii apariţiei
ameninţărilor antropice asupra elementelor patrimoniului natural;
- promovarea ecoturismului şi turismului responsabil în aria naturală protejată;
- implicarea voluntarilor în activităţile specifice de management al ariei naturale;
- dezvoltarea/creşterea vizibilităţii ariei naturale protejate şi îmbunătăţirea imaginii administraţiei
parcului;
- dezvoltarea capacităţii instituţionale a administraţiei parcului prin completarea/îmbunătăţirea
resurselor materiale şi umane, în vederea asigurării unui management eficient al ariei naturale protejate;
- creşterea performanţelor individuale a personalului administraţiei ariei protejate prin crearea şi
aplicarea unui sistem eficient de evaluare a performanţelor individuale şi deopotrivă prin asigurarea
participării acestuia la cursuri de specialitate.
Strategia de management a ariei naturale proteajate cuprinde o serie de obiective generale şi
specifice, care la rândul lor definesc măsuri de management şi activităţi

8.1. Obiective generale, obiective specifice, măsuri de management şi activităţi.
Pentru organizarea eficientă a managementului ariei protejate, s-au definit 4 programe de acţiune,
respectiv:
P1 - managementul biodiversităţii;
P2 - turism
P3 - conştientizare, conservare tradiţii şi comunităţi locale;
P4 - management şi administrare;
Pentru implementarea programelor s-au definit obiectivele generale şi specifice aferente fiecărui
program, obiectivele specifice şi activităţile de implementare a acestora.

8.2. Obiective generale

Obiectivele generale privind managementul ariei natrurale protejate, sunt următoarele:
- Obiectiv General nr. 1:Conservarea şi managementul biodiversităţii şi peisajului:
- Obiectiv General nr.2: Asigurarea unei baze de date adecvate pentru speciile şi habitatele de
interes conservativ din raza arei naturale protejate;
- Obiectiv General nr.3:Dezvoltarea turismului.
- Obiectiv General nr.4: Creşterea gradului de conştientizare a publicului şi factorilor interesaţi
cu privire la valorile ariei naturale protejate şi la necesitatea protejării acestora;
- Obiectiv General nr.5: Asigurarea managementului eficient al ariei naturale protejate.

8.3. Obiective specifice
Având în vedere situaţia existentă în prezent, pentru fiecare obiectiv general, s-au identificat
următoarele obiective specifice:
-Obiectiv General nr. 1:Conservarea şi managementul biodiversităţii şi peisajului:
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-Obiectiv Specific 1.1.: Imbunătăţirea informaţiilor privind speciile şi habitatele de interes
comunitar prin realizarea studiilor de inventariere, cartare şi evaluare a stării de conservare a
acestora;
-Obiectiv Specific 1.2.: Menţinerea/restabilirea într-o stare de conservare favorabilă a
speciilor şi habitatelor protejate prin implementarea de activităţi specifice, reglementarea
activităţilor din aria naturală protejată, ţinând seama de rezultatele evaluării presiunilor şi
ameninţărilor asupra elementelor de interes conservativ identificate;
-Obiectiv Specific 1.3.: Conservarea zonelor de protecţie strictă şi integrală ale parcului
naţional şi menţinerea proceselor ecologice naturale în aceste zone;
-Obiectiv Specific 1.4.: Conservarea şi promovarea sitului UNESCO - Izvoarele Nerei;
-Obiectiv Specific 1.5.: Conservarea Rezervaţiei naturale Bârzăviţa prin aplicarea
măsurilor active de management, specifice;
-Obiectiv Specific 1.6.: Conservarea peisajului;
-Obiectiv Specific 1.7.: Menţinerea şi promovarea practicilor tradiţionale de utilizare
durabilă a ternurilor şi de valorificare a resurselor naturale regenerabile.
-Obiectiv General nr.2: Asigurarea unei baze de date adecvate pentru speciile şi habitatele de
interes conservativ din raza arei naturale protejate:
-Obiectiv Specific 2.1.: Crearea/actualizarea unei baze de date adecvate necesara
fundamentării măsurilor de management;
-Obiectiv General nr.3: Dezvoltarea turismului
-Obiectiv Specific 3.1. - Dezvoltarea infrastructurii de vizitare a ariei naturale protejate, în
scopul promovării ecoturismului şi a turismului responsabil;
-Obiectiv Specific 3.2.- Dezvoltarea şi promovarea programelor turistice în scopul creşterii
vizibilităţii ariei naturale protejate şi
dezvoltării durabile a zonei.
- Obiectiv General nr.4: Creşterea gradului de conştientizare a publicului şi factorilor interesaţi
cu privire la valorile ariei naturale protejate şi la necesitatea protejării acestora:
-Obiectiv Specific 4.1.: Creşterea gradului de informare al comunităţilor locale şi al
vizitatorilor privind valorile patrimoniului natural şi conştientizarea acestora asupra
necesităţii de protejare a elementelor de interes conservativ;
-Obiectiv specific 4.2.: Păstrarea şi promovarea obiceiurilor şi a tradiţiilor locale;
-Obiectiv General nr.5: Asigurarea managementului eficient al ariei naturale protejate:
-Obiectiv Specific 5.1.: Asigurarea resurselor materiale şi umane necesare
managementului ariei naturale protejate;
-Obiectiv Specific 5.2.: Asigurarea unui spaţiu adecvat pentru sediul administraţiei ariei
naturale protejate;
-Obiectiv Specific 5.3.: Elaborarea şi derularea de proiecte cu finanţare externă, în vederea
asigurării implementării obiectivelor planului de management;
-Obiectiv Specific 5.4.: Creşterea performanţelor individuale a personalului administraţiei
ariei protejate;
-Obiectiv Specific 5.5.: Respectarea obligaţiilor legale în vigoare şi a celor prevăzute în
contractul de administrare;
-Obiectiv Specific 5.6.: implicarea comunităţilor locale şi a instituţiilor cu competenţe pe
raza ariei naturale protejate în procesul de luare a deciziilor şi de asemenea în implementarea
activităţilor specifice de management;
-Obiectiv Specific 5.7.: implicarea voluntarilor în activităţile specifice de management al
ariei naturale protejate.

8.4. Măsuri de management (măsuri specifice)

Pentru fiecare obiectiv specific s-au definit măsuri specifice de management menite să contribuie
la îndeplinirea acestuia. Măsurile specifice pot fi exprimate prin una sau mai multe activităţi şi/sau prin
una sau mai multe măsuri restrictive.
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Măsurile specifice sunt stabilite funcţie de intensitatea efectului activităţilor cu impact asupra ariei
naturale protejate.
Activitatea este realizată într-un anumit moment sau interval de timp şi conduce la obţinerea unor
rezultate concrete pentru îndeplinirea măsurii specifice, respectiv obiectivului specific. Activităţii i se
asociază, la momentul planificării temporale, una din următoarele priorităţi: 1 - Mare, 2 - Medie, 3 Mică.
Măsură restrictivă consistă într-o obligaţie, constrângere sau interdicţie, stabilită în vederea
îndeplinirii măsurii specifice.Toate măsurile restrictive definite pentru o măsura specifică, se vor aplica cu
aceeasi prioritate indiferent de ordinea în care acestea au fost definite.
Măsurii specifice i-se poate asocia şi o zonă: de aplicare - dacă acesta a fost exprimată printr-o activitate,
respectiv de reglementare - dacă acesta a fost exprimată printr-o măsură restrictivă.
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Obiectiv General nr. 1: Conservarea şi managementul biodiversităţii şi peisajului:
Denumirea obiectivului
specific
OS1.1.: Imbunătăţirea
informaţiilor privind
speciile şi habitatele de
interes comunitar prin
realizarea studiilor de
inventariere, cartare şi
evaluare a stării de
conservare a acestora

Denumirea măsurii
MS1.1.1.: Inventarierea, cartarea şi
evaluarea stării de conservare a
speciilor de interes comunitar

MS1.1.2.: Inventarierea, cartarea şi
evaluarea stării de conservare a
habitatelor de interes comunitar

OS1.2.: Menţinerea/
restabilirea într-o stare de
conservare favorabilă a
speciilor şi habitatelor
protejate prin
implementarea de
activităţi specifice,

MS1.2.1.: identificarea şi evaluarea
presiunilor şi ameninţărilor asupra
ariei naturale protejate şi a
elementelor de interes conservativ.

Tabelul nr. 62

Mod de implementare/Submăsuri/Activităţi

Prioritate

1.Realizarea de activităţi de inventariere şi cartare a speciilor de interes comunitar din
raza ariei naturale protejate şi realizarea hărţilor de distribuţie. Activităţile nu se vor
rezuma doar la speciile menţionate în formularele standard ale siturilor Natura 2000
administrate,
2. Evaluarea stării de conservare a speciilor de interes comunitar inventariate şi cartate
din formularele standard ale siturilor Natura 2000 administrate.
3. Incheierea de parteneriate/convenţii colaborare, cu unităţile de învăţământ superior
şi institute de cercetare (ex. INCDS), pentru desfăşurarea activităţilor de cercetare,
inventariere, cartare specii de interes conservativ;
4. Implicarea voluntarilor în acţiunile de inventariere, cartare specii de interes
conservativ.
1.Realizarea de activităţi de inventariere şi cartare a habitatelor de interes comunitar
din raza ariei naturale protejate şi realizarea hărţilor habitatelor de distribuţie .
Activităţile nu se vor rezuma doar la habitatele menţionate în formularul standard al
sitului de importanţă comunitară administrat.
2. Evaluarea stării de conservare a a habitatelor de interes comunitar inventariate şi
cartate din formularul standard al sitului de importanţă comunitară administrat.
3.Incheierea de parteneriate/convenţii colaborare, cu unităţile de învăţământ superior
şi institute de cercetare (ex. INCDS), pentru desfăşurarea activităţilor de cercetare,
inventariere, cartare habitate de interes conservativ;
4. Implicarea voluntarilor în acţiunile de inventariere, cartare habitate de interes
conservativ.
1. Acţiuni de identificarea şi evaluarea presiunilor şi ameninţărilor asupra ariei
naturale protejate şi a elementelor de interes conservativ şi realizarea hărţilor de
distribuţie a presiunilor şi ameninţărilor la nivelul ariei naturale protejate
2.Incheierea de parteneriate/convenţii colaborare cu unităţile de învăţământ superior,
institute de cercetare, voluntari pentru identificarea presiunilor şi ameninţărilor
susceptibile să afecteze starea de conservare a speciilor şi habitatelor de interes
conservativ.

1

1

1
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reglementarea
activităţilor din aria
naturală protejată, ţinând
seama de rezultatele
evaluării presiunilor şi
ameninţărilor asupra
elementelor de interes
conservativ identificate

MS1.2.2.: reglementarea activităţilor
susceptibile să genereze un impact
negativ asupra ariei naturale protejate
şi a elementelor de interes
conservativ

1. Armonizarea prevederilor amenajamentelor silvice, planurilor de amenajare a
teritoriului şi urbanism şi altor planuri de dezvoltare locale/regionale/naţionale cu
prevederile planului de management.
2. Realizarea de studii privind capacitatea de suport a păşunilor în vederea
reglementării activităţii de păşunat.
3. Realizarea studiilor de evaluare a resurselor naturale regenerabile nelemnoase
(ciuperci, fructe de pădure, plante medicinale etc.) în vederea reglementării activităţii
de recoltare a acestora.
4. Stabilirea condiţiilor de desfăşurare/avizare a diverselor activităţi specifice pe
teritoriul ariei naturale protejate şi comunicarea acestora factorilor
interesaţi/solicitanţilor.
5. Menţinerea elementelor de peisaj - arbori solitari, tufişuri, margini înierbate- pe
pajiştile şi terenurile arabile din arealul ariei naturale protejate, pentru asigurarea
condiţiilor optime de habitat a speciilor: Bonasa bonasia (ierunca), Lullula arborea
(ciocârlia de pădure), Ficedula albicollis (muscarul gulerat), Ficedula parva
(muscarul mic), Lanius collurio (sfrânciocul roşiatic), Emberiza hortulana (presura de
grădină).
6. Readucerea la starea iniţială a păşunilor abandonate, degradate, în vederea
asigurării cerintelor ecologice ale speciilor specifice.
7. Limitarea aplicării tratamentelor chimice, respectiv interzicerea utilizării
ierbicidelor şi a îngrăşămintelor chimice.
8. Interzicerea introducerii pe raza ariei naturale protejate de specii invazive sau
alohtone.
9. Promovarea în rândul proprietarilor/administratorilor de fâneţe practicarea cositului
manual sau cu utilaje mici, după data de 1 iulie.
10. În habitatele de pajişti, cositul se va executa de la centrul pajiştii spre periferie sau
începând dintr-o margine a parcelei în linii paralele, până spre marginea opusă a
parcelei.
11. Reînsămânţarea/supraînsămânţarea va fi permisă numai în cazul habitatelor
degradate, cu acordul administratorului ariei naturale protejate şi doar cu specii de
plante prezente în perimetrul care necesită această măsură de management (cu
respectarea compoziţiei specifice şi a proporţiei speciilor).
12. Păşunatul pe raza ariei naturale protejate se realizează în baza amenajamentelor
pastorale. Se interzice practicarea păşunatului intensiv, respectiv depăşirea numărului
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optim de animale, în raport cu capacitatea de suport a păşunilor. Pe raza ariei naturale
protejate se va practică practica păşunatul tradiţional, cu speciile, efectivele şi
perioadele avizate de către administraţia parcului. Pentru protecţia speciei Lycaena
dispar în habitatul favorabil speciei, păşunatul se efectuează cu maxim 1 UVM pe
hectar.
13. Târlirea se va realiza cu cel mult 1 oaie/m2/noapte sau 1 vită/6m2/noapte, dar nu
mai mult de 2-3 nopţi, în funcţie de particularităţile structurale şi funcţionale ale
pajiştilor .
14. Se interzice modificarea caracteristicilor habitatelor acvatice si terestre care pot să
afecteze starea de conservare a speciei: mărimea luciului de apă, adâncimea apei,
luminozitatea malurilor, vegetaţia naturală acvatică şi terestră din vecinătatea apei.
Limitarea activităţilor de desecare, drenare, canalizare, regularizare maluri,
schimbarea folosinţei terenurilor sau altele asemenea, care ar putea duce la reducerea
sau dispariţia habitatelor acvatice.
15. Se interzice depozitarea materialului lemnos provenit din exploatare precum şi
altor materiale sau accesorii, la o distanţă mai mică de 5 m de albia minoră a râurilor
sau de marginea lacurilor.
16. Reabilitarea sau modernizarea oricărei infrastructuri de transport din arealul ariei
naturale protejate se poate efectua doar cu acordul prealabil al administraţiei ariei
naturale protejate.
17. Limitarea modificărilor în structura malurilor şi a albiei râurilor care pot degrada
habitatele acvatice.
18. Identificarea anuală a cuiburilor de Aquila chrysaetos (acvila de munte), Falco
peregrinus (şoimul călător) şi Bubo bubo (buha) şi asigurarea unei zone de linişte cu
raza de cel puţin 300 m în jurul cuiburilor active, în perioada de reproducere şi
cuibărit a speciei. De asemenea se va avea în vedere păstrarea unui pâlc de 10-15
arbori grosi şi scorburoşi în jurul cuiburilor active de Bubo bubo (buha).
19.
Interzicerea practicării escaladei, alpinismului şi rectricţionarea accesului
turiştilor pe traseele turistice, spre zonele de cuibărit ale speciei Aquila chrysaetos
(acvila de munte), Falco peregrinus (şoimul călător) şi Bubo bubo (buha), în special
în perioadele de reproducere şi cuibărit.
20. Păstrarea tipului natural de pădure.
21. Promovarea tratamentelor silvice bazate pe regenerarea naturală
22. Participarea reprezentanţilor administraţiei ariei naturale protejate la conferinţele de
amenajare a pădurilor.
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23. Gestionarea arboretelor în scopul atingerii şi menţinerii unei structuri echilibrate
pe clase de vârstă a acestora, în condiţiile respectării reglementărilor tehnice silvice.
24. Urmărirea respectării prevederilor standardului de certificare forestieră în ceea ce
priveşte păstrarea unor arbori morţi sau scorburoşi.
25. Adaptarea managementului forestier în direcţia menţinerii exemplarelor bătrâne şi
foarte bătrâne de arbori de stejar, fag, carpen, etc. la densităţi cât mai mari (cel puţin
1 exemplar la 5 ha de pădure), pentru asigurarea condiţiilor favorabile pentru speciile
Cerambyx cerdo, Morimus funereus, Rosalia alpina şi pentru speciile de ciocănitori şi
chiroptere
26. Păstrarea cioatelor şi a lemnului mort (ramuri foarte groase sau trunchiuri semiîngropate), la o densitate de minim 2 mc (în echivalent)/ha, pentru crearea condiţiilor
favorabile de dezvoltare a speciilor Morimus funereus, Carabus variolosus,
Nymphalis vaualbum şi Rosalia alpina.
27. Reglementarea activităţilor de exploatare forestieră în apropiere bîrlogurilor
speciei Ursus arctos.
28. Reglementarea accesului turiştilor, respectiv practicarea sporturilor/concursurilor/
competiţiilor pe raza ariei naturale protejate, în vederea limitării perturbării speciilor.
29. Aplicarea principiilor de gospodărire durabilă a pădurilor.
30. În peşterile în care este permisă practicarea turismului, accesul turistilor se va
realiza doar în baza avizului favorabil emis de administraţia ariei naturale protejate şi
în prezenţa reprezentanţilor acesteia, în vederea limitării perturbării speciilor de
lilieci.
31. Restricţionarea vizitării unor galerii/peşteri, în scopul limitării perturbării
speciilor de lilieci, în funcţie de cerinţele ecologice ale speciilor şi de specificul
galeriilor/peşterilor.
32. În peşterile închise accesului publicului, activităţile se pot realiza doar în baza
avizului favorabil emis de administraţia ariei naturale protejate.
33. Elaborarea unui ghid turistic privind regulile de vizitare a peşterilor de pe raza
ariei naturale protejate, în vederea reducerii impactului fonic şi luminos produs de
turişti asupra coloniilor de lilieci.
34. Monitorizarea turiştilor, respectiv a condiţiilor de microclimat în peşterile în care
s-au identificat colonii de lilieci, în vederea identificării factorilor perturbatori
susceptibili să afecteze starea de conservare a adăposturilor acestora.
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MS1.2.3.: monitorizarea activităţilor
susceptibile să genereze un impact
negativ asupra ariei naturale protejate
şi a elementelor de interes
conservativ, avizate/aprobate de
administraţia parcului
OS1.3.:
Conservarea MS1.3.1. monitorizarea zonelor de
zonelor
de
protecţie protecţie strictă şi integrală
strictă şi integrală ale
parcului
naţional
şi
menţinerea
proceselor
ecologice naturale în MS1.3.2. reglementarea activităţilor
aceste zone
permise a fi desfăşurare în zonele de
protecţie strictă şi integrală.

1. Desfăşurarea de acţiuni de control în vederea verificării respectării condiţiilor
impuse în cadrul avizelor emise şi a măsurilor de management comunicate.
2. Desfăşurarea de acţiuni de patrulare în vederea prevenirii şi combaterii faptelor de
natură ilegală
3. Monitorizarea întinderii şi suprafeţei acumulărilor temporare şi permanente de apă
din aria protejată care constituie habitate favorabile pentru speciile de amfibieni.

1. Materializarea în teren a limitelor zonelor de protecţie strictă şi integrală
2. Monitorizarea impactului activităţilor desfăşurate în zonele de protecţie strictă şi
integrală
3. Desfăşurarea de acţiuni de patrulare în vedere prevenirii şi combaterii faptelor de
natură ilegală
1. desfăşurarea de acţiuni de control în vederea verificării respectării condiţiilor
impuse în cadrul avizelor emise şi a măsurilor de management comunicate
2. reglementarea accesului turiştilor în zonele de protecţie strictă şi integrală şi
monitorizarea acestora
OS1.4.: Conservarea şi MS1.4.1. monitorizarea sitului
1. Monitorizarea impactului activităţilor desfăşurate pe suprafaţa sitului
promovarea
sitului UNESCO - Izvoarele Nerei
2. desfăşurarea de acţiuni de patrulare în vedere prevenirii şi combaterii faptelor de
UNESCO - Izvoarele
natură ilegală
Nerei;
MS1.4.2. reglementarea activităţilor 1. Stabilirea traseelor si a altor facilităţi de vizitare şi reglementarea accesului
permise a fi desfăşurare pe suprafaţa turiştilor in sensul limitării numărului acestora în vederea reducerii impactului asupra
sitului UNESCO - Izvoarele Nerei; sitului
2. Stabilirea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor de cercetare.
MS1.4.3. promovarea sitului
1. Elaborarea de materiale de promovare şi diseminarea acestora
UNESCO - Izvoarele Nerei
2. Promovarea sitului pe pagina de internet si de facebook a ariei naturale protejate şi
ale altor parteneri.
3. amplasarea de panouri indicatoare şi informative pe principalele puncte de acces în
parc şi pe traseele turistice.
OS1.5.:
Conservarea MS1.5.1. reglementarea activităţilor 1. Direcţia Silvică Caraş-Severin, având în vedere întreruperea lucrărilor din anul

1

1

1

1
1

1

1
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Rezervaţiei
naturale permise a fi desfăşurare pe suprafaţa
Bârzăviţa prin aplicarea Rezervaţiei naturale Bârzăviţa.
măsurilor
active
de
management, specifice

OS 1.6.:
peisajului

2013, va contracta operatori din mediul academic (universităţi şi/sau institute de
cercetare ) care să realizeze un studiu ştiinţific privind situaţia actuală a arboretelor
(evaluarea fondului real şi a fondului normal) şi să stabilească modul de intervenţie în
vederea atingerii obiectivului propus (transformarea spre grădinarit a arboretelor din
rezervaţie).
2. Direcţia Silvică Caraş-Severin va contracta operatori din mediul academic
(universităţi şi/sau institute de cercetare ) pentru furnizarea serviciilor de asistenţă
tehnică de specialitate pentru aplicarea tăierilor de transformare spre grădinărit,
Executarea tuturor lucrărilor (inclusiv lucrările de exploatare forestieră) se vor
executa sub îndrumarea ştiinţifică a specialistilor.
3. In Rezervaţia Naturală Bârzăviţa nu se va executa nici un fel de intervenţie în afara
cadrului dat de studiul menţionat la punctul 1, precum şi în lipsa asistenţei tehnice de
specialitate.
4. APNSCC precum şi autorităţile cu atribuţii de control în domeniu vor urmări
respectarea aplicării măsurilor de management precizate în studiu.
respectarea aplicării măsurilor de management specifice, respectiv a cercetărilor
privind aplicarea tratamentului de trnsformare a arboretelor echiene spre codru
gradinărit,.
(selectarea arborilor de extras, stabilirea căilor de colectare, a
tehnologiilor utilizate etc)
2. desfăşurarea de acţiuni de control în vederea verificării respectării măsurilor de
management comunicate factorilor interesaţi/solicitanţilor
MS1.5.2. monitorizarea Rezervaţiei 1. monitorizarea impactului activităţilor desfăşurate pe suprafaţa rezervaţiei
naturale Bârzăviţa
2. desfăşurarea de acţiuni de patrulare în vedere prevenirii şi combaterii faptelor de
natură ilegală
Conservarea MS1.6.1.Identificarea tipurilor de
1. Stabilirea criteriilor de selectare a peisajelor relevante pentru aria naturală protejată.
peisaje
2. Identificarea peisajelor relevante pentru aria naturală protejată, în vederea
monitorizării acestora
MS1.6.2.Monitorizarea şi evaluarea 1.Elaborarea unui protocol de monitorizare a peisajelor.
stării de conservare a peisajelor
2.Stabilirea a minim 2 puncte de monitorizare pentru fiecare tip de peisaj,
identificate
3.Monitorizarea periodică (semenstrială) a elementelor caracteristice şi completarea
fişelor de teren specifice, pentru fiecare tip de peisaj.
4. Evaluarea stării de conservare a peisajelor.

1
2
2
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OS 1.7.: Menţinerea şi MS1.7.1 Reglementarea activităţilor
promovarea
practicilor de valorificare durabilă a resurselor
tradiţionale de utilizare naturale.
durabilă a ternurilor şi de
valorificare a resurselor
naturale regenerabile.
MS1.7.2 Promovarea practicilor
tradiţionale de utilizare durabilă a
ternurilor şi de valorificare durabilă
a resurselor naturale

1. Elaborarea unui ghid de bune practici agricole în ceea ce priveşte valorificarea
durabilă a resurselor naturale şi comunicarea acestuia factorilor interesaţi.
2. Avizarea/aprobarea desfăşurării activităţilor de valorificare durabilă a resurselor
naturale, în concordanţă cu cerinţele ecologice ale speciilor şi necesităţilor de
conservare ale habitatelor.
1. Informarea deţinătorilor de terenuri cu privire la importanţa menţinerii practicilor
tradiţionale de utilizare a terenurilor, în vederea conservării elementelor naturale.
2. Informarea deţinătorilor de terenuri cu privire la mecanismele de finanţare şi
modalităţile de accesare a fondurilor destinate compensării deţinătorilor de terenuri
supuse unor restricţii de utilizare.
3. Promovarea agriculturii ecologice.

1

2

Obiectiv General nr.2: Asigurarea unei baze de date adecvate pentru speciile şi habitatele de interes conservativ din raza arei naturale protejate
Tabelul nr. 63
Denumirea
obiectivului
specific

Denumirea măsurii

Mod de implementare/Submăsuri/Activităţi

OS2.1.
MS 2.1.1.Actualizarea informaţiilor
2.Integrarea în baza de date a informaţiilor obţinute în urma derulării activităţilor de
Crearea/actualizarea privind speciile şi habitatele de interes cercetare inventariere, cartare specii şi habitate de interes conservativ;
unei baze de date naţional şi comunitar.
adecvate necesara MS 2.1.2. Actualizarea informaţiilor 1. Inventarierea anuală a construcţiilor existente cu întocmirea fişei aferente fiecărei
fundamentării
privind construcţiile existente in zona construcţii.
măsurilor de
de protecţie integrală şi conservare
management
durabilă a parcului
MS 2.1.3 Actualizarea informaţiilor 1. Actualizarea anuală a situaţiei terenurilor de pe raza ariei naturale protejate din punct
privind regimul de proprietate şi de vedere al regimului de proprietate şi categoriei de folosinţă a terenurilor.
categoria de folosinţă a terenurilor din
aria naturală protejată
MS 2.1.4. Actualizarea informaţiilor 1. Colaborarea cu autoritatea competentă în domeniul culturii în vederea actualizării
privind obiectivele turistice incluse in informaţiilor privind obiectivele turistice incluse in patrimoniul cultural naţional imobil.
patrimoniul cultural naţional imobil.

Prioritate

1
1

1

2
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Obiectiv General nr.3: Dezvoltarea turismului

Denumirea
obiectivului
specific

Denumirea măsurii

Tabelul nr. 64

Mod de implementare/Submăsuri/Activităţi

OS3.1.
MS 3.1.1. Asigurarea unui spaţiu 1. Identificarea unor potenţiale amplasamente pentru realizarea unui centru de vizitare
Dezvoltarea
adecvat pentru un centru de vizitare a 2. Identificarea de oportunităţi de finanţare în vederea realizării unui centru de vizitare şi
infrastructurii de ariei naturale protejate.
amenajarea corespunzătoare a acestuia.
vizitare a ariei
3. Realizarea şi amenajarea corespunzătoare a unui centru de vizitare
naturale protejate,
MS3.1.2.Dezvoltarea/reabilitarea
1.Inventarierea elementelor de infrastructură existente, evaluarea stării acestora şi
în
scopul
infrastructurii de vizitare a ariei identificarea măsurilor de dezvoltare/reabilitare necesar a fi adoptate.
promovării
protejate
2. Identificarea de surse de finanţare şi accesarea fondurilor necesare pentru
ecoturismului şi a
dezvoltarea/reabilitarea infrastructurii de vizitare.
turismului
3.Reabilitarea infrastructurii existente şi întreţinerea periodică a acesteia.
responsabil;
4.Realizarea/dezvoltarea de elemente noi de infrastructură de vizitare.
5. Identificarea de parteneri şi încheierea de parteneriate cu aceştia în vederea
dezvoltării/reabilitării infrastructurii de vizitare.
6. Realizarea de demersuri in vederea omologării traseelor turistice de pe raza ariei
naturale protejate
OS3.2.
MS3.2.1. Monitorizarea turiştilor
1. Monitorizarea turistilor în vederea identificării profilului acestora şi obţinerii de
Dezvoltarea şi
informaţii privind scopul şi durata vizitei, disponibilitatea de a plati pentru serviciile de
promovarea
recreere oferite de aria protejată, asteptarile în ceea ce priveste infrastructura necesară etc.
programelor
turistice în scopul MS3.2.1. Dezvoltarea programelor 1. Actualizarea şi implementarea strategiei de turism
creşterii vizibilităţii turistice
2. Dezvoltarea în parteneriat cu factorii locali de interes a unor programe turistice
ariei naturale
specifice.
protejate şi
3. Instruirea personalului implicat în activităţile specifice şi asigurarea dotărilor necesare
dezvoltării durabile
implementării programelor turistice.
a zonei.
4. Implementarea programelor turistice.
MS 3.2.2. Promovarea obiectivelor 1. Elaborarea şi diseminarea de materiale promoţionale – hărţi, pliante, broşuri etc.
naturale şi culturale, de interes turistic, 2. Promovarea obiectivelor naturale si culturale de interes turistic pe site-ul propriu de

Prioritate

1

1

1

1

1
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din raza ariei naturale protejate.

internet, pe pagina proprie de facebook şi pe site-urile de internet ale partenerilor cooptaţi
în vederea implementării programelor turistice.
3. Asigurarea serviciilor de ghidare/însoţire a turiştilor pe traseele turistice in care accesul
acestora este permis exclusiv în prezenţa reprezentanţilor administraţiei parcului.

Obiectiv General nr.4: Creşterea gradului de conştientizare a publicului şi factorilor interesaţi cu privire la valorile ariei naturale protejate şi la necesitatea
protejării acestora
Tabelul nr. 65
Denumirea
obiectivului specific
OS4.1. Creşterea
gradului de informare al
comunităţilor locale şi al
vizitatorilor privind
valorile patrimoniului
natural şi conştientizarea
acestora asupra
necesităţii de protejare a
elementelor de interes
conservativ.

Denumirea măsurii

Mod de implementare/Submăsuri/Activităţi

Prioritate

MS 4.1.1. Actualizarea şi
1. Actualizarea strategiei de comunicare a ariei naturale protejate.
implementarea strategiei de
2. Implementarea strategiei de comunicare a ariei naturale protejate.
comunicare a ariei naturale protejate.

1

MS 4.1.2. Elaborarea şi
implementarea planului anual de
conştientizare şi comunicare

1

1. Identificarea publicului ţintă şi a informaţiilor necesare a fi comunicate, în funcţie de
profilul acestuia.
2. Elaborarea şi implementarea planului anual de conştientizare şi comunicare
3. Elaborarea materialelor necesare acţiunilor de informare şi conştientizare.
4. Instruirea personalului responsabil cu implementarea activităţilor specifice.
5. Încheierea de parteneriate cu unităţile de învăţământ şi alte entităţi interesate în
vederea implementării actvităţilor de conştientizare.
6. Organizarea unei manifestări dedicate celebrării Parcului Naţional Semenic – Cheile
Caraşului.
7. Organizarea de campanii de conştientizare.
8. Promovarea în mass-media a valorilor ariei naturale protejate şi a activităţii
administraţiei parcului.
9. Publicarea de materiale de promovare şi informare.
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MS 4.1.3. Elaborarea şi
implementarea planului anual de
educaţie ecologică.

OS4.2. Păstrarea şi
promovarea
obiceiurilor şi a
tradiţiilor locale;

MS 4.2.1. Identificarea şi
documentarea obiceiurilor şi a
activităţilor tradiţionale locale

1. Identificarea publicului ţintă şi a informaţiilor necesare a fi comunicate, în funcţie de
profilul acestuia.
2. Elaborarea şi implementarea planului anual de educaţie ecologică.
3. Elaborarea materialelor necesare acţiunilor de educaţie ecologică.
4. Instruirea personalului responsabil cu implementarea activităţilor specifice.
5. Încheierea de parteneriate cu unităţile de învăţământ şi alte entităţi interesate în
vederea implementării activităţilor de educaţie ecologică.
6. Editarea şi diseminarea de materiale educative.
1. Identificarea obiceiurilor şi activităţilor tradiţionale locale, pentru fiecare localitate din
arealul ariei naturale protejate şi din zona limitrofă acesteia.
2. Documentarea şi descrierea obiceiurilor şi activităţilor tradiţionale locale identificate.

MS 4.2.2. Promovarea obiceiurilor şi 1. Promovarea tradiţiilor şi evenimentelor tradiţionale locale
a activităţilor tradiţionale locale.
2. Implicarea în organizare şi participarea la evenimentele tradiţionale locale.

Obiectiv General nr.5: Asigurarea managementului eficient al ariei naturale protejate
Denumirea
obiectivului
specific

Denumirea măsurii

1

2

2

Tabelul nr. 66

Mod de implementare/Submăsuri/Activităţi

Prioritate

OS5.1.
MS 5.1.1.Asigurarea resurselor
1. Asigurarea mijloacelor auto şi a altor dotări necesare derularii activităţilor specifice.
Asigurarea resurselor materiale necesare managementului arei 2. Stabilirea necesarului de echipamente şi materiale necesare implementării activităţilor
materiale şi umane naturale protejate.
specifice.
necesare
3. Identificarea surselor de finanţare şi accesarea fondurilor necesare în vederea
managementului
imbunătăţirii dotărilor administraţiei parcului.
ariei
naturale
4. Derularea procedurilor specifice de achiziţie.
protejate;

1

MS 5.1.2.Asigurarea resurselor umane 1. Derularea procedurilor specifice de recrutare de personal calificat în vedera ocupării
necesare managementului arei naturale posturilor din organigramă.
protejate.
OS5.2. Asigurarea MS 5.2.1. Asigurarea unui spaţiu 1. Identificarea unor potenţiale amplasamente pentru realizarea sediului administraţiei

1
1
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unui spaţiu adecvat adecvat pentru sediul administraţiei ariei naturale protejate.
pentru
sediul ariei naturale protejate.
2. Identificarea de oportunităţi de finanţare în vederea realizării sediului administraţiei
administraţiei ariei
ariei naturale protejate şi dotarea corespunzătoare a acestuia.
naturale protejate.
3. Realizarea şi dotarea corespunzătoare a sediului administraţiei ariei naturale protejate.
OS5.3. Elaborarea MS 5.3.1. Elaborarea propunerilor de 1. Identificarea activităţilor a căror implementare poate fi realizată cu finaţare externă.
şi derularea de de proiecte cu finanţare externă
2. Identificarea programelor de finanţare adecvate.
proiecte
cu
3. Identificarea şi cooptarea de parteneri în vederea scrierii de proiecte şi pentru
finanţare externă,
împlementarea activităţilor propuse.
în
vederea
4. Scrierea cererilor de finanţarea, realizarea documentaţiilor specifice solicitate de
asigurării
finanţator şi obţinerea avizelor/acordurilor necesare premergător depunerii cererii.
implementării
MS 5.3.2. Implementarea proiectelor cu 1. Implementarea proiectelor cu finanţare externă conform graficului de implementare.
obiectivelor
finanţare externă
planului
de
management
OS5.4. Creşterea MS 5.4.1. Dezvoltarea cunoştinţelor şi 1. Elaborare şi implementare plan de pregătire profesională a personalului administraţiei
performanţelor
aptitudinilor specifice, ale personalului ariei naturale protejate.
individuale
a administraţiei ariei protejate
2. Asigurarea participării personalului administraţiei ariei naturale protejate la instruiri şi
personalului
cursuri de specialitate specifice postului ocupat.
administraţiei ariei
3. Instruirea periodică a personalului administraţiei ariei naturale protejate în domeniul
protejate
specific de activitate.
4. Asigurarea materialelor documentare necesare
MS 5.4.2. Crearea şi aplicarea unui 1. Elaborarea unei proceduri operaţionale de evaluare anuală a performanţelor individuale
sistem eficient de evaluare a a personalului administraţiei ariei naturale protejate.
performanţelor
individuale
a 2. Verificarea trimestrială a cunoştinţelor personalului administraţiei ariei naturale
personalului
administraţiei
ariei protejate, în domeniul specific de activitate.
naturale protejate
3. Evaluarea anuală a performanţelor individuale a personalului administraţiei ariei
naturale protejate.
OS5.5.
MS 5.5.1. Asigurarea cunoaşterii de 1. Informarea personalului administraţiei ariei naturale protejate cu privire la
Respectarea
către personalului administraţiei ariei emiterea/modificarea cadrului legal specific.
obligaţiilor legale naturale protejate a prevederilor legale 2. Verificarea periodică a gradului de cunoaştere a legislaţiei specifice de către personalul
în vigoare şi a specifice domeniului de activitate
administraţiei ariei naturale protejate

1

1

1

1

1
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celor prevăzute în MS 5.5.2. Asigurarea cunoaşterii de 1. Comunicarea către personalul administraţiei ariei naturale protejate a contractului de
contractul
de către personalului administraţiei ariei administrare.
administrare
naturale protejate a prevederilor 2. Verificarea periodică a indeplinirii de către personalul administraţiei ariei naturale
contractului de administrare a ariei protejate a obligaţiilor specifice ce rezidă din contractul de administrare.
naturale protejate
OS5.6. implicarea MS 5.6.1. Consultarea membrilor 1. Organizarea bianuală a şedinţelor Consiliului Consultativ de Administrare.
comunităţilor
Consiliului Consultativ de Administrare 2. Prezentarea Consiliului Consultativ de Administrare a raportului de activitate al
locale
şi
a în problemele ce vizează aria naturală administraţiei ariei naturale protejate
instituţiilor
cu protejată.
3. Consultarea membrilor Consiliului Consultativ de Administrare cu privire la activităţile
competenţe pe raza
planificate a se realiza de către administraţia ariei naturale protejate.
ariei
naturale
4. Consultarea reprezentanţilor unităţilor administrativ teritoriale cu privire la proiectele/
protejate
în
planurile pe care intenţionează să le implementeze/dezvolte pe raza ariei naturale
procesul de luare a
protejate.
deciziilor şi de MS 5.6.2. Implicarea comunităţilor
1. Realizarea de actiuni comune de control pe raza ariei naturale protejate în vederea
asemenea
în locale şi a instituţiilor cu competenţe pe prevenirii faptelor ilegale sau, după caz, constatării şi sancţionării acestora.
implementarea
raza ariei naturale protejate în
2. Realizarea de actiuni comune pentru implementarea activităţilor din planul de
activităţilor
implementarea activităţilor specifice de management, potrivit competenţelor specifice fiecărei entităţi.
specifice
de management
management
OS5.7. Implicarea MS 5.7.1. Implicarea voluntarilor în 1. Identificarea activităţilor ce pot fi implementate cu sprijinul voluntarilor.
voluntarilor
în activităţile specifice de management al 2. Încheierea de parteneriate cu unităţi de învăţământ şi alte entităţi interesate, în vederea
activităţile
ariei naturale protejate.
implementării activităţilor specifice de management al ariei naturale protejate pe bază de
specifice
de
voluntariat
management
al
3. Recrutarea voluntarilor
ariei
naturale
4. Asigurarea resurselor necesare susţinerii activităţilor de voluntariat.
protejate.

1

1

1

2
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IX. PLANUL DE ACTIVITĂŢI ŞI ESTIMAREA RESURSELOR
9.1. Planul de activităţi

.
Pentru atingerea obiectivelor generale şi specifice ale Planului de management a fost elaborat Planul de
activităţi, prin care sunt stabilite acţiunile necesar a fi intreprinse, planificarea temporală, indicatorii de
cuantificare şi entitatea responsabilă cu implementarea acestora, precum şi potenţialii parteneri cooptaţi în
vederea realizării activităţilor respective.
Activităţile propuse sunt prioritizate pe trei nivele în funcţie de necesitatea implementării lor pentru
atingerea obiectivelor propuse, nivele, după cum urmeză:
Prioritatea 1: Acţiuni decisive pentru atingerea obiectivelor Planului. Aceste acţiuni trebuie realizate,
chiar în detrimentul altor acţiuni
Prioritatea 2: Acţiuni care sunt importante pentru atingerea obiectivelor. Trebuie depuse toate eforturile
pentru realizarea acestei acţiuni. Trebuie să existe motive întemeiate pentru eşuarea realizării acesteia.
Prioritatea 3: Acţiuni de dorit a fi realizate, dar nu critice pentru atingerea ţintei şi a obiectivelor Planului.
Investiţii pentru realizarea acestor acţiuni trebuie făcute doar atunci când există certitudinea că acţiunile
prioritate 1 şi 2 vor fi realizate.
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Planul de activităţi
Acţiunea
Măsura

MS1.1.1.: Inventarierea, cartarea
şi evaluarea stării de conservare a
speciilor de interes comunitar

Realizarea de activităţi de
inventariere şi cartare a speciilor de
interes comunitar din formularele
standard ale siturilor Natura 2000
administrate, şi realizarea hărţilor de
distribuţie.
Evaluarea stării de conservare a
speciilor de interes comunitar din
formularele standard ale siturilor
Natura 2000 administrate.

Incheierea de parteneriate/ convenţii
colaborare cu unităţile de învăţământ
superior şi institute de cercetare
pentru desfăşurarea activităţilor de
cercetare, inventariere, cartare specii
de interes conservativ;
Implicarea voluntarilor în acţiunile de
inventariere, cartare specii de interes
conservativ.

Indicatori de
cuantificare

Tabelul nr. 67
Activitatea la
nivel de ani
1 2 3 4 5

- număr specii
inventariate şi cartate
- număr specii cu
x x x x x
harţi de de distribuţie
realizate

Responsabili

Parteneri
Priopotenţiali pentru
ritate
implementare

Instituţii de
invăţământ
Administraţia ariei
superior, institute
naturale protejate
de cercetare,
voluntari

1

Instituţii de
invăţământ
Administraţia ariei
superior, institute
naturale protejate
de cercetare,
voluntari

1

- număr parteneriate/
x x x x x
convenţii încheiate

Instituţii de
Administraţia ariei invăţământ
naturale protejate superior, institute
de cercetare

1

- număr voluntari
implicaţi

Administraţia ariei
voluntari
naturale protejate

1

- număr specii a
căror stare de
conservare a fost
evaluată
x x x x x
- raport privind
starea de conservare
a speciilor evaluate

x x x x x
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Realizarea de activităţi de
inventariere şi cartare a habitatelor de
interes comunitar din formularul
standard al sitului de importanţă
comunitară administrat şi realizarea
hărţilor de distribuţie.
Evaluarea stării de conservare a a
habitatelor de interes comunitar din
formularul standard al sitului de
MS1.1.2. Inventarierea, cartarea importanţă comunitară administrat.
şi evaluarea stării de conservare a
habitatelor de interes comunitar
Incheierea de parteneriate/convenţii
colaborare cu unităţile de învăţământ
superior şi institute de cercetare
pentru desfăşurarea activităţilor de
cercetare, inventariere, cartare
habitate de interes conservativ;
Implicarea voluntarilor în acţiunile de
inventariere, cartare habitate de
interes conservativ.

- număr habitate
inventariate şi cartate
- procent din
suprafaţa totală a
x x x x x
sitului de importanţă
comunitară
inventariat şi cartat

Instituţii de
invăţământ
Administraţia ariei
superior, institute
naturale protejate
de cercetare,
voluntari

1

Instituţii de
invăţământ
Administraţia ariei
superior, institute
naturale protejate
de cercetare,
voluntari

1

- număr parteneriate/
x x x x x
convenţii încheiate

Instituţii de
Administraţia ariei invăţământ
naturale protejate superior, institute
de cercetare

1

- număr voluntari
implicaţi

Administraţia ariei
voluntari
naturale protejate

1

- număr habitate a
căror stare de
conservare a fost
evaluată
x x x x x
- raport privind
starea de conservare
a habitatelor evaluate

x x x x x
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MS1.2.1.: Identificarea şi
evaluarea presiunilor şi
ameninţărilor asupra ariei
naturale protejate şi a
elementelor de interes
conservativ.

Acţiuni de identificarea şi evaluare a
presiunilor şi ameninţărilor asupra
ariei naturale protejate şi a
elementelor de interes conservativ şi
realizarea hărţilor de distribuţie a
presiunilor şi ameninţărilor la nivelul
ariei naturale protejate

- lista presiunilor
- lista ameninţărilor
- hărtile de distribuţie
a presiunilor
- hărtile de distribuţie
x x x x x
a ameninţărilor
- raport de evaluarea
a impactului
presiunilor şi
ameninţărilor

Incheierea de parteneriate/convenţii
colaborare cu unităţile de învăţământ
superior, institute de cercetare,
voluntari pentru identificarea
- număr parteneriate/
x x x x x
presiunilor şi ameninţărilor
convenţii încheiate
susceptibile să afecteze starea de
conservare a speciilor şi habitatelor de
interes conservativ.
MS1.2.2.: Reglementarea
Armonizarea prevederile
activităţilor susceptibile să
amenajamentelor silvice, planurilor Nr. amenajamente/
genereze un impact negativ
de amenajare a teritoriului şi
planuri de amenajare
asupra ariei naturale protejate şi a urbanism şi altor planuri de
a teritoriului/planuri
elementelor de interes
dezvoltare locale/regionale/naţionale de dezvoltare
x x x x x
conservativ
cu prevederilor planului de
armonizate cu planul
management
de management al
ariei naturale
protejate
Realizarea de studii privind
capacitatea de suport a păşunilor în
vederea reglementării activităţii de
păşunat.

- Număr studii
realizate ,
- % din suprafaţa
x x
totală a păşunilor cu
studii realizate

Instituţii de
invăţământ
Administraţia ariei
superior, institute
naturale protejate
de cercetare,
voluntari

1

Instituţii de
invăţământ
Administraţia ariei
superior, institute
naturale protejate
de cercetare,
voluntari

1

Administraţia ariei
naturale protejate,
beneficiarii
amenajamentelor
silvice/ planurilor
de amenajare a
teritoriului/
planurilor de
dezvoltare

Direcţia Silvică
Caraş-Severin,
unităţile
administrativ
teritoriale de pe
raza arei naturale
protejate, alte
autorităţi publice
centrale, regionale,
locale.

Instituţii de
Administraţia ariei invăţământ
naturale protejate superior, institute
de cercetare.

1

1
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Realizarea studiilor de evaluare a
resurselor naturale regenerabile
nelemnoase (ciuperci, fructe de
pădure, plante medicinale etc.) în
vederea reglementării activităţii de
recoltare a acestora.
Stabilirea condiţiilor de
desfăşurare/avizare a diverselor
activităţi specifice pe teritoriul ariei
naturale protejate şi comunicarea
acestora factorilor
interesaţi/solicitanţilor.
Readucerea la starea iniţială a
păşunilor degradate, în vederea
asigurării cerintelor ecologice ale
speciilor specifice.

- Număr studii
realizate ,
- % din suprafaţa
x x x x x
totală a ariei naturale
protejate cu studii de
evaluare realizate

Instituţii de
Administraţia ariei invăţământ
naturale protejate superior, institute
de cercetare

1

- Număr avize/
acorduri emise
- Seturi de condiţii de x x x x x
management
comunicate

Administraţia ariei
naturale protejate

1

-identificarea şi
cartarea suprafeţelor
de păşune degradată.
x x x x x
- % din suprafaţa
totală a păsunilor
degradate, readuse la
starea iniţială

Deţinătorii de
păşuni, instituţii de
Administraţia ariei
invăţământ
naturale protejate
superior, institute
de cercetare

1

Asociaţiile
Administraţia ariei
deţinătorilor de
naturale protejate
terenuri

1

Asociaţiile
Administraţia ariei
deţinătorilor de
naturale protejate
terenuri

1

Informarea şi conştientizarea
deţinătorilor de terenuri cu privire la - număr deţinători de
limitarea aplicării tratamentelor
terenuri informaţi/
x x x x x
chimice, respectiv interzicerea
constientizaţi
utilizării ierbicidelor şi a
îngrăşămintelor chimice.
Promovarea în rândul
- număr acţiuni de
proprietarilor/administratorilor de
promovare şi
fâneţe a practicării cositului manual informare
x x x x x
sau cu utilaje mici, după data de 1
- număr proprietari/
iulie şi informarea acestora cu privire administratori
la modalitatea de executare a cositului informaţi
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Urmărirea întocmirii
amenajamentelor pastorale şi
verificarea respectării prevederilor
acestora.

- Suprafaţă de păşuni
cu amenajament
pastoral aprobat
x x x x x
- număr acţiuni de
verificare

Avizarea activităţii de păşunat, cu
stabilirea condiţiilor specifice ce
- număr avize emise x x x x x
trebuie respectate
Avizarea proiectelor de reabilitare sau
modernizare a elementelor de
infrastructură în aria naturală
- număr avize emise x x x x x
protejată.

Identificarea anuală a cuiburilor de
Aquila chrysaetos (acvila de munte),
Falco peregrinus (şoimul călător) şi
Bubo bubo (buha) şi informarea
deţinătorilor/administratorilor de
terenuri cu privire la necesitatea
- număr acţiuni de
asigurării unei zone de linişte cu raza
identificare realizate x x x x x
de cel puţin 300 m în jurul cuiburilor
active, în perioada de reproducere şi
cuibărit a speciei. De asemenea se va
avea în vedere păstrarea unui pâlc de
10-15 arbori grosi şi scorburoşi în
jurul cuiburilor active de Bubo bubo
(buha)

Deţinătorii de
Administraţia ariei
păşuni, Garda de
naturale protejate
Mediu

1

Administraţia ariei
naturale protejate

1

Consiliul Ştiinţific
al ariei naturale
Administraţia ariei protejate, Agenţia
naturale protejate Judeţeană pentru
Protecţia Mediului
Caraş-Severin

1

Deţinători/
Administraţia ariei
administratori de
naturale protejate
terenuri

1
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Participarea reprezentanţilor
administraţiei ariei naturale protejate
la conferinţele de amenajare a
pădurilor, în vederea corelării
prevederilor amenajementelor silvice
cu măsurile din planul de
- număr participări la
management al ariei naturale
conferinţe de
protejate, păstrarea tipului natural de
x x x x x
amenajare a
pădure, promovarea tratamentelor
pădurilor
silvice bazate pe regenerare naturală,
planificarea lucrărilor silvice în
scopul atingerii şi menţinerii unei
structuri echilibrate pe clase de vârstă
a arboretelor, aplicarea principiilor de
gospodărire durabilă a pădurilor etc .
Monitorizarea respectării prevederilor
standardului de certificare forestieră - număr acţiuni de
x x x x x
monitorizare
în ceea ce priveşte păstrarea unor
arbori morţi sau scorburoşi.
Comunicarea administratorilor de
fond forestier a măsurilor de adaptare
a managementului forestier în direcţia
menţinerii exemplarelor bătrâne şi
- număr acţiuni de
foarte bătrâne de arbori de stejar, fag,
informare
carpen, etc. la densităţi cât mai mari
- număr
x x x x x
(cel puţin 1 exemplar la 5 ha de
administratori
pădure), pentru asigurarea condiţiilor
informaţi
favorabile pentru speciile Cerambyx
cerdo, Morimus funereus, Rosalia
alpina şi pentru speciile de ciocănitori
şi chiroptere

Administraţia ariei
naturale protejate

1

Administraţia ariei
naturale protejate

1

Administraţia ariei Administratorii
naturale protejate fondului forestier

1
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Comunicarea administratorilor de
fond forestier a măsurilor de adaptare
a managementului forestier în sensul
păstrării cioatelor şi a lemnului mort
- număr acţiuni de
(ramuri foarte groase sau trunchiuri
informare
semi-îngropate), la o densitate de
- număr
minim 2 mc (în echivalent)/ha, pentru
administratori
crearea condiţiilor favorabile de
informaţi
dezvoltare a speciilor Morimus
funereus, Carabus variolosus,
Nymphalis vaualbum şi Rosalia
alpina.
Monitorizarea respectării restricţiilor
specifice ce se impun în apropierea
- număr acţiuni
bîrlogurilor speciei Ursus arctos.
Avizarea practicării
sporturilor/concursurilor/
- număr avize
competiţiilor pe raza ariei naturale
- număr acţiuni
protejate, respectiv restricţionarea
desfăşurate
accesului turiştilor în anumite zone, în
vederea limitării perturbării speciilor.
Avizarea accesului turiştilor în peşteri
şi asigurarea serviciilor de ghidaj/
- număr turişti
însoţire a acestora
Avizarea activităţilor în peşterile
închise accesului publicului

- număr avize

Elaborarea unui ghid turistic privind
regulile de vizitare a peşterilor de pe - ghid elaborat
raza ariei naturale protejate

x x x x x

Administraţia ariei Administratorii
naturale protejate fondului forestier

1

x x x x x

Administraţia ariei Administratorii
naturale protejate fondului forestier

1

x x x x x

Administraţia ariei Administratorii
naturale protejate fondului forestier

1

x x x x x

Administraţia ariei
naturale protejate

x x x x x

Administraţia ariei
naturale protejate

x

Administraţia ariei
naturale protejate

Comisia
Patrimoniului
Speologic,
Voluntari
Comisia
Patrimoniului
Speologic

1

1
1
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Monitorizarea turiştilor, respectiv a
condiţiilor de microclimat în peşterile
în care s-au identificat colonii de
- număr acţiuni de
lilieci, în vederea identificării
monitorizare
factorilor perturbatori susceptibili să
afecteze starea de conservare a
adăposturilor acestora.
MS1.2.3.: monitorizarea
Desfăşurarea de acţiuni de control în
- număr acţiuni de
activităţilor susceptibile să
vederea verificării respectării
verificare desfăşurate
genereze un impact negativ
condiţiilor impuse în cadrul avizelor
- număr avize
asupra ariei naturale protejate şi a emise şi a măsurilor de management
verificate
elementelor de interes
comunicate.
conservativ, avizate/aprobate de Desfăşurarea de acţiuni de patrulare
- număr acţiuni de
administraţia parcului
în vederea prevenirii şi combaterii
patrulare
faptelor de natură ilegală
Monitorizarea întinderii şi suprafeţei
acumulărilor temporare şi permanente
- număr acţiuni de
de apă din aria protejată care
monitorizare
constituie habitate favorabile pentru
speciile de amfibieni.
MS1.3.1. monitorizarea zonelor Materializarea în teren a limitelor - lungime limite
de protecţie strictă şi integrală
zonelor de protecţie strictă şi integrală materializate în teren
Monitorizarea impactului activităţilor
desfăşurate în zonele de protecţie
- număr acţiuni de
strictă şi integrală
monitorizare
Desfăşurarea de acţiuni de patrulare
în vedere prevenirii şi combaterii
faptelor de natură ilegală

- număr acţiuni de
patrulare

x x x x x

Administraţia ariei
Voluntari
naturale protejate

Garda de Mediu,
Garda Forestieră,
Administraţia ariei
x x x x x
Jandarmeria
naturale protejate
Română,
Poliţia Română.
x x x x x

Administraţia ariei Jandarmeria
naturale protejate Română,

Instituţii de
invăţământ
Administraţia ariei
x x x x x
superior, institute
naturale protejate
de cercetare,
voluntari
Administraţia ariei
x
voluntari
naturale protejate
Instituţii de
invăţământ
Administraţia ariei
x x x x x
superior, institute
naturale protejate
de cercetare,
voluntari
x x x x x

Administraţia ariei Jandarmeria
naturale protejate Română,

1

1

1

1

1

1

1
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MS1.3.2. reglementarea
activităţilor permise a fi
desfăşurare în zonele de protecţie
strictă şi integrală.

MS1.4.1. monitorizarea sitului
UNESCO - Izvoarele Nerei

MS1.4.2. reglementarea
activităţilor permise a fi
desfăşurare pe suprafaţa sitului
UNESCO - Izvoarele Nerei;

Desfăşurarea de acţiuni de control în
- număr acţiuni de
vederea
verificării
respectării
verificare desfăşurate
Administraţia ariei
condiţiilor impuse în cadrul avizelor
x x x x x
- număr avize
naturale protejate
emise şi a măsurilor de management
verificate
comunicate
Reglementarea accesului turiştilor în - strategie de vizitare
zonele de protecţie strictă şi integrală actualizată
şi monitorizarea acestora
- număr turişti care
au accesat zonele de
Administraţia ariei
x x x x x
protecţiei strictă şi
naturale protejate
integrala
- număr acţiuni de
monitorizare
Monitorizarea impactului activităţilor
desfăşurate pe suprafaţa sitului
Administraţia ariei
- număr acţiuni de
x x x x x
monitorizare
naturale protejate

Garda de Mediu,
Garda Forestieră,
Jandarmeria
Română,
Poliţia Română.

1

voluntari

1

Instituţii de
invăţământ
superior, institute
de cercetare,
voluntari

1

Desfăşurarea de acţiuni de patrulare
- număr acţiuni de
Administraţia ariei Jandarmeria
în vedere prevenirii şi combaterii
x x x x x
patrulare
naturale protejate Română,
faptelor de natură ilegală
Stabilirea traseelor si a altor facilităţi
de vizitare şi reglementarea accesului
- strategie de vizitare
Administraţia ariei
turiştilor in sensul limitării numărului
x
INCDS
actualizată
naturale protejate
acestora
în
vederea
reducerii
impactului asupra sitului
Stabilirea condiţiilor de desfăşurare a - număr avize emise
activităţilor de cercetare.
pentru activitatea de
cercetare
Administraţia ariei
- numar contracte
x x x x x
INCDS
naturale protejate
incheiate pentru
derularea temelor de
cercetare

1

1

1
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MS1.4.3. promovarea sitului
UNESCO - Izvoarele Nerei

MS1.5.1. reglementarea
activităţilor permise a fi
desfăşurare pe suprafaţa
Rezervaţiei naturale Bârzăviţa;

Elaborarea de materiale de promovare
- număr materiale
şi diseminarea acestora
elaborate
- număr materiale
diseminate

Instituţii de
invăţământ
Administraţia ariei
x x x x x
superior, institute
naturale protejate
de cercetare,
INCDS, voluntari

Promovarea sitului pe pagina de - număr articole/
internet si de facebook a ariei naturale postări pe pagina de
protejate şi ale altor parteneri.
internet şi de
Administraţia ariei INCDS şi alţi
facebook proprie
x x x x x
naturale protejate parteneri
- număr articole/
postări pe pagina de
internet a partenerilor
Amplasarea de panouri indicatoare şi - număr panouri
informative pe principalele puncte de indicatoare
acces în parc şi pe traseele turistice. amplasate
Administraţia ariei
x x
voluntari
- număr panouri
naturale protejate
informative
amplasate
Realizarea unui studiu ştiinţific
Instituţii de
privind situaţia actuală a arboretelor
invăţământ superior
(evaluarea fondului real şi a fondului Studiu ştiinţific
Direcţia Silvică şi/sau institute de
x x
normal) pentru stabilirea modului de realizat si avizat
Caraş-Severin cercetare în
intervenţie în vederea atingerii
domeniul
obiectivului propus
silviculturii
Contractarea serviciilor de asistenţă
tehnică de specialitate pentru - contract de
Instituţii de
aplicarea tăierilor de transformare asistenţă tehnică de
invăţământ superior
spre grădinărit, Executarea tuturor specialitate;
Direcţia Silvică şi/sau institute de
x x x x
lucrărilor (inclusiv lucrările de - rapoarte anuale
Caraş-Severin cercetare în
exploatare forestieră) se vor executa privind derularea
domeniul
numai sub îndrumarea ştiinţifică a asistenţei tehnice
silviculturii
specialistilor.

1

1

1

1

1
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MS1.5.2. monitorizarea
Rezervaţiei naturale Bârzăviţa

MS1.6.1.Identificarea tipurilor
de peisaje

MS1.6.2.Monitorizarea şi
evaluarea stării de conservare a
peisajelor identificate

Desfăşurarea de acţiuni de control în
vederea verificării respectării
- număr acţiuni de
măsurilor de management comunicate control
factorilor interesaţi/solicitanţilor
Urmărirea aplicării măsurilor de
management specifice, respectiv a
- număr acţiuni de
cercetărilor
privind
aplicarea
monitorizare/
tratamentului de trnsformare a
verificare
arboretelor echiene spre codru
gradinărit
Monitorizarea impactului activităţilor
desfăşurate pe suprafaţa rezervaţiei
- număr acţiuni de
monitorizare

x x x x x

Administraţia ariei
Garda Forestieră
naturale protejate

1

Institutul Naţional
de CercetareAdministraţia ariei
x x x x x
Dezvoltare în
naturale protejate
Silvicultură –
„Marin Drăcea”

1

Institutul Naţional
de CercetareAdministraţia ariei
x x x x x
Dezvoltare în
naturale protejate
Silvicultură –
„Marin Drăcea”

1

Desfăşurarea de acţiuni de patrulare
- număr acţiuni de
în vederea prevenirii şi combaterii
x x x x x
patrulare
faptelor de natură ilegală
Stabilirea criteriilor de selectare a
- listă de criterii
peisajelor relevante pentru aria
x
stabilită
naturală protejată.
Identificarea peisajelor relevante
- număr peisaje
pentru aria naturală protejată, în
x
identificate
vederea monitorizării acestora
Elaborarea
unui
protocol
de - protocol de
x
monitorizare a peisajelor.
monitorizare elaborat
Stabilirea a minim 2 puncte de
- număr puncte de
monitorizare pentru fiecare tip de
x
monitorizare stabilite
peisaj,
Monitorizarea periodică (semestrială)
a elementelor caracteristice şi - număr acţiuni de
x x x
completarea fişelor de teren specifice, monitorizare
pentru fiecare tip de peisaj.

Administraţia ariei Jandarmeria
naturale protejate Română,

1

Administraţia ariei
voluntari
naturale protejate

2

Administraţia ariei
naturale protejate

2

Administraţia ariei Instituţii de
naturale protejate invăţământ superior

2

Administraţia ariei Instituţii de
naturale protejate invăţământ superior

2

Instituţii de
Administraţia ariei
invăţământ
naturale protejate
superior, voluntari

2
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Evaluarea stării de conservare a
peisajelor.

- raport de evaluare

MS1.7.1 Reglementarea
activităţilor de valorificare
durabilă a resurselor naturale.

Elaborarea unui ghid de bune practici
agricole în ceea ce priveşte
valorificarea durabilă a resurselor - ghid elaborat
naturale şi comunicarea acestuia
factorilor interesaţi.
Avizarea/aprobarea desfăşurării
activităţilor de valorificare durabilă a
resurselor naturale, în concordanţă cu - număr avize/
cerinţele ecologice ale speciilor şi
aprobări emise
necesităţilor de conservare ale
habitatelor.
MS1.7.2 Promovarea practicilor Informarea deţinătorilor de terenuri
tradiţionale de utilizare durabilă cu privire la importanţa menţinerii
- număr acţiuni de
a ternurilor şi de valorificare
practicilor tradiţionale de utilizare a
informare
durabilă a resurselor naturale
terenurilor, în vederea conservării
elementelor naturale.
Informarea deţinătorilor de terenuri
cu privire la mecanismele de finanţare
şi modalităţile de accesare a - număr acţiuni de
fondurilor destinate compensării informare
deţinătorilor de terenuri supuse unor
restricţii de utilizare.
Promovarea agriculturii ecologice.
- număr acţiuni de
promovare
MS 2.1.1.Actualizarea
informaţiilor privind speciile şi
habitatele de interes naţional şi
comunitar
MS 2.1.2. Actualizarea

Integrarea în baza de date a
informaţiilor obţinute în urma
- baza de date
derulării activităţilor de cercetare
actualizată
inventariere, cartare specii şi habitate
de interes conservativ;
Inventarierea anuală a construcţiilor - listă inventar

Instituţii de
Administraţia ariei
invăţământ
naturale protejate
superior, voluntari

2

Instituţii de
Administraţia ariei
x x x x
invăţământ
naturale protejate
superior, voluntari

1

x x x

x x x x x

Administraţia ariei
naturale protejate

1

x x x x x

Asociaţiile
Administraţia ariei
deţinătorilor de
naturale protejate
terenuri

2

x x x x x

Asociaţiile
Administraţia ariei
deţinătorilor de
naturale protejate
terenuri

2

Asociaţiile
Administraţia ariei
x x x x x
deţinătorilor de
naturale protejate
terenuri

2

Administraţia ariei
naturale protejate

1

x x x x x Administraţia ariei

1

x x x x x
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informaţiilor privind construcţiile existente cu întocmirea fişei aferente realizat
existente in zona de protecţie
fiecărei construcţii.
- fise intocmite
integrală şi conservare durabilă a
parcului
MS
2.1.3
Actualizarea Actualizarea anuală a situaţiei
informaţiilor privind regimul de terenurilor de pe raza ariei naturale
proprietate şi categoria de protejate din punct de vedere al - situaţie actualizată
folosinţă a terenurilor din aria regimului de proprietate şi categoriei
naturală protejată
de folosinţă a terenurilor.
MS
2.1.4.
Actualizarea Colaborarea
cu
autoritatea
- listă obiective
informaţiilor privind obiectivele competentă în domeniul culturii în
culturale realizată
turistice incluse in patrimoniul vederea actualizării informaţiilor
- fişe obiective
privind obiectivele turistice incluse in
cultural naţional imobil.
culturale intocmite
patrimoniul cultural naţional imobil.
MS 3.1.1. Asigurarea unui spaţiu Identificarea
unor
potenţiale
- amplasament
adecvat pentru un centru de amplasamente pentru realizarea unui
identificat
vizitare a ariei naturale protejate. centru de vizitare
Identificarea de oportunităţi de
finanţare în vederea realizării unui - programe de
centru de vizitare şi amenajarea finanţare identificate
corespunzătoare a acestuia.
Realizarea şi amenajarea
- centru de vizitare
corespunzătoare a unui centru de
realizat şi amenajat
vizitare
MS3.1.2.Dezvoltarea/
Inventarierea
elementelor
de
- listă inventar
reabilitarea infrastructurii de infrastructură existente, evaluarea
- raport de evaluare
vizitare a ariei protejate
stării acestora şi identificarea
- propuneri măsuri de
măsurilor de dezvoltare/reabilitare
dezvoltare/reabilitare
necesar a fi adoptate.
Identificarea de surse de finanţare şi
accesarea fondurilor necesare pentru - programe de
dezvoltarea/reabilitarea infrastructurii finanţare identificate
de vizitare.

naturale protejate

x x x x x

Administraţia ariei
naturale protejate

1

x x

Autoritatea
Administraţia ariei
competentă în
naturale protejate
domeniul culturii

2

x

Administraţia ariei
naturale protejate

1

x x

Administraţia ariei
naturale protejate

1

Administraţia ariei
naturale protejate

1

x

Administraţia ariei
naturale protejate

1

x x

Administraţia ariei
naturale protejate

1

x x
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Reabilitarea infrastructurii existente şi - număr obiective/
întreţinerea periodică a acesteia.
elemente reabilitate
- număr acţiuni de
întreţinere
Realizarea/dezvoltarea de elemente - număr obiective/
noi de infrastructură de vizitare.
elemente realizate/
dezvoltate
Identificarea de parteneri şi încheierea
de parteneriate cu aceştia în vederea - număr parteneriate
dezvoltării/reabilitării infrastructurii încheiate
de vizitare.
Realizarea de demersuri în vederea
- număr trasee
omologării traseelor turistice de pe
omologate
raza ariei naturale protejate
MS3.2.1. Monitorizarea turiştilor Monitorizarea turistilor în vederea
identificării profilului acestora şi
obţinerii de informaţii privind scopul
şi durata vizitei, disponibilitatea de a - număr acţiuni de
plati pentru serviciile de recreere monitorizare
oferite de aria protejată, asteptarile în
ceea ce priveste infrastructura
necesară etc.
MS3.2.1.
Dezvoltarea Actualizarea
şi
implementarea - strategie actualizată
programelor turistice
strategiei de turism
şi implementată
Dezvoltarea în parteneriat cu factorii - număr programe
locali de interes a unor programe turistice dezvoltate in
turistice specifice.
parteneriat
Instruirea personalului implicat în - număr instruiri
activităţile specifice şi asigurarea realizate
dotărilor necesare implementării - număr personal
programelor turistice.
instruit
- dotări achiziţionate

Serviciul Public
Administraţia ariei
x x x x x
Salvamont,
naturale protejate
voluntari

1

Serviciul Public
Administraţia ariei
x x x x x
Salvamont,
naturale protejate
voluntari

1

x x x x x

Administraţia ariei
Factori interesaţi
naturale protejate

1

x x

Serviciul Public
Administraţia ariei
Salvamont,
naturale protejate
Consiliul Judeţean

1

x x x x x

Administraţia ariei
voluntari
naturale protejate

1

x x x x x

Administraţia ariei Factori interesaţi,
naturale protejate voluntari

1

x x x x x

Administraţia ariei Factori locali
naturale protejate interesaţi, voluntari

1

x x x x x

Administraţia ariei
voluntari
naturale protejate

1
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Implementarea programelor turistice. - număr programe
turistice
implementate
MS
3.2.2.
Promovarea Elaborarea
şi
diseminarea
de - număr materiale
obiectivelor naturale şi culturale, materiale promoţionale – hărţi, promoţionale
de interes turistic, din raza ariei pliante, broşuri etc.
elaborate
naturale protejate.
- număr materiale
promoţionale
diseminate
Promovarea obiectivelor naturale si - număr articole/
culturale de interes turistic pe site-ul postări pe pagina de
propriu de internet, pe pagina proprie internet şi de
de facebook şi pe site-urile de internet facebook proprie
ale partenerilor cooptaţi în vederea - număr articole/
implementării programelor turistice. postări pe pagina de
internet a partenerilor
Asigurarea serviciilor de
ghidare/însoţire a turiştilor pe traseele
turistice in care accesul acestora este - număr acţiuni de
permis exclusiv în prezenţa
ghidare/ însoţire
reprezentanţilor administraţiei
parcului.
MS 4.1.1. Actualizarea şi
Actualizarea strategiei de comunicare - strategie de
implementarea strategiei de
a ariei naturale protejate.
comunicare
comunicare a ariei naturale
actualizată
protejate.
Implementarea strategiei de
- strategie de
comunicare a ariei naturale protejate comunicare
implementată
MS 4.1.2. Elaborarea şi
Identificarea publicului ţintă şi a - public ţintă
implementarea planului anual de informaţiilor
necesare
a
fi identificat
conştientizare şi comunicare
comunicate, în funcţie de profilul - informaţii de
acestuia.
comunicat stabilite

x x x x x

Administraţia ariei
voluntari
naturale protejate

1

x x x x x

Administraţia ariei
voluntari
naturale protejate

1

x x x x x

Administraţia ariei
Factori interesaţi
naturale protejate

1

x x x x x

Administraţia ariei
naturale protejate

1

x

Administraţia ariei
naturale protejate

1

x x x x x

Administraţia ariei
Mass-media
naturale protejate

1

x

Administraţia ariei
naturale protejate

1
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Elaborarea şi implementarea planului - plan de comunicare
anual de conştientizare şi comunicare elaborat
- plan de comunicare
implementat
Elaborarea materialelor necesare
- număr şi tip de
acţiunilor
de
informare
şi
materiale elaborate
conştientizare.
Instruirea personalului responsabil cu - număr personal
implementarea activităţilor specifice. instruit
Încheierea de parteneriate cu unităţile
de învăţământ şi alte entităţi interesate - număr parteneriate
în vederea implementării actvităţilor încheiate
de conştientizare.
Organizarea unei manifestări dedicate
- manifestare
celebrării Parcului Naţional Semenic
organizată
– Cheile Caraşului.
Organizarea
de
campanii
de - număr campanii de
conştientizare.
conştientizare
organizate
Promovarea în mass-media a valorilor
- număr acţiuni de
ariei naturale protejate şi a activităţii
promovare
administraţiei parcului.
Publicarea de materiale de promovare - număr materiale
şi informare.
publicate
MS 4.1.3. Elaborarea şi
Identificarea publicului ţintă şi a - public ţintă
implementarea planului anual de informaţiilor
necesare
a
fi identificat
educaţie ecologică.
comunicate, în funcţie de profilul - set informaţii de
acestuia.
comunicat stabilit
Elaborarea şi implementarea planului - plan de educaţie
anual de educaţie ecologică.
ecologică elaborat
- plan de educaţie
ecologică
implementat

x x x x x

Administraţia ariei
naturale protejate

1

x x x x x

Administraţia ariei
naturale protejate

1

x

Administraţia ariei
naturale protejate

1

x x x x x

unităţile de
Administraţia ariei
învăţământ şi alte
naturale protejate
entităţi interesate

1

x x x x x

Administraţia ariei
Factori interesaţi
naturale protejate

1

x x x x x

Administraţia ariei
Factori interesaţi
naturale protejate

1

x x x x x

Administraţia ariei
Mass-media
naturale protejate

1

x x x x x

Administraţia ariei
Mass-media
naturale protejate

1

x

unităţile de
Administraţia ariei
învăţământ şi alte
naturale protejate
entităţi interesate

1

x x x x x

unităţile de
Administraţia ariei
învăţământ şi alte
naturale protejate
entităţi interesate

1
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Elaborarea materialelor necesare
- număr şi tip
acţiunilor de educaţie ecologică.
materiale elaborate

MS 4.2.1. Identificarea şi
documentarea obiceiurilor şi a
activităţilor tradiţionale locale

Instruirea personalului responsabil cu - număr personal
implementarea activităţilor specifice. instruit
Încheierea de parteneriate cu unităţile
de învăţământ şi alte entităţi interesate - număr parteneriate
în vederea implementării activităţilor încheiate
de educaţie ecologică.
Editarea şi diseminarea de materiale - număr şi tip de
educative.
materiale editate
- număr şi tip de
materiale diseminate
Identificarea
obiceiurilor
şi
- listă obiceiuri şi
activităţilor tradiţionale locale, pentru
activităţilor
fiecare localitate din arealul ariei
tradiţionale locale
naturale protejate şi din zona limitrofă
identificate
acesteia.
Documentarea şi descrierea
obiceiurilor şi activităţilor
- număr obiceiuri şi
tradiţionale locale identificate.
activităţi tradiţionale
locale descrise

MS
4.2.2.
Promovarea Promovarea
tradiţiilor
obiceiurilor şi a activităţilor evenimentelor tradiţionale locale
tradiţionale locale.
Implicarea în organizare şi
participarea la evenimentele
tradiţionale locale.

x x x x x
x

unităţile de
Administraţia ariei
învăţământ şi alte
naturale protejate
entităţi interesate
Administraţia ariei
naturale protejate

1

x x x x x

unităţile de
Administraţia ariei
învăţământ şi alte
naturale protejate
entităţi interesate

1

x x x x x

unităţile de
Administraţia ariei
învăţământ şi alte
naturale protejate
entităţi interesate

1

x

Administraţia ariei
naturale protejate

x x

Administraţia ariei
naturale protejate

x x x x x

Administraţia ariei
naturale protejate

şi
- număr acţiuni de
promovare

1

- număr evenimente
Administraţia ariei
organizate
x x x x x
- număr participări la
naturale protejate
evenimente

Autoritatea
competentă în
domeniul culturii,
unităţi administrativ
teritoriale
Autoritatea
competentă în
domeniul culturii,
unităţi administrativ
teritoriale
Autoritatea
competentă în
domeniul culturii,
unităţi administrativ
teritoriale
Autoritatea
competentă în
domeniul culturii,
unităţi administrativ
teritoriale

2

2

2

2
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MS 5.1.1.Asigurarea resurselor
materiale necesare
managementului arei naturale
protejate.

Asigurarea mijloacelor auto şi a altor
- număr mijloce auto
dotări necesare derularii activităţilor
- numar şi tip dotări
specifice.
Stabilirea necesarului de echipamente - referat necesar
şi materiale necesare implementării echipamente şi
activităţilor specifice
materiale
Identificarea surselor de finanţare şi
accesarea fondurilor necesare în
- surse identificate
vederea imbunătăţirii dotărilor
- accesare fonduri
administraţiei parcului
Derularea procedurilor specifice de - număr proceduri de
achiziţie.
achiziţie derulate
MS 5.1.2.Asigurarea resurselor Derularea procedurilor specifice de - număr concursuri
umane necesare managementului recrutare de personal calificat în organizate
arei naturale protejate.
vedera ocupării posturilor din - număr posturi
organigramă.
ocupate
unor
potenţiale
MS 5.2.1. Asigurarea unui spaţiu Identificarea
adecvat
pentru
sediul amplasamente
pentru
realizarea - amplasament
administraţiei ariei naturale sediului administraţiei ariei naturale identificat
protejate.
protejate.
Identificarea de oportunităţi de
finanţare în vederea realizării sediului - programe de
administraţiei ariei naturale protejate finanţare identificate
şi dotarea corespunzătoare a acestuia.
Realizarea şi dotarea corespunzătoare
- sediu realizat şi
a sediului administraţiei ariei naturale
amenajat
protejate.
MS
5.3.1.
Elaborarea Identificarea activităţilor a căror
- număr activităţi
propunerilor de de proiecte cu implementare poate fi realizată cu
identificate
finanţare externă
finaţare externă.
2. Identificarea programelor de - număr programe de
finanţare adecvate.
finanţare identificate

x x x x x

Administraţia ariei
naturale protejate

1

x x x x x

Administraţia ariei
naturale protejate

1

x x x x x

Administraţia ariei
naturale protejate

1

x x x x x

Administraţia ariei
naturale protejate

1

x x x x x

Administraţia ariei
naturale protejate

1

x

Administraţia ariei
naturale protejate

1

x x

Administraţia ariei
naturale protejate

1

x x

Administraţia ariei
naturale protejate

1

x x x x x

Administraţia ariei
naturale protejate

1

x x x x x

Administraţia ariei
naturale protejate

1
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Identificarea şi cooptarea de parteneri
în vederea scrierii de proiecte şi - număr parteneriate
pentru împlementarea activităţilor încheiate
propuse.
Scrierea cererilor de finanţarea,
- număr proiecte
realizarea documentaţiilor specifice elaborate
solicitate de finanţator şi obţinerea
- număr
avizelor/acordurilor necesare
avize/acorduri
premergător depunerii cererii.
obţinute
MS 5.3.2. Implementarea
Implementarea
proiectelor
cu - număr proiecte în
proiectelor cu finanţare externă finanţare externă conform graficului curs de
implementare/
de implementare.
implementate
MS
5.4.1.
Dezvoltarea Elaborare şi implementare plan de - plan de pregătire
cunoştinţelor şi aptitudinilor pregătire profesională a personalului profesională elaborat
specifice,
ale
personalului administraţiei ariei naturale protejate. - plan de pregătire
administraţiei ariei protejate
profesională
implementat
Asigurarea participării personalului
- număr instruiri
administraţiei ariei naturale protejate
- număr personal
la instruiri şi cursuri de specialitate
participant
specifice postului ocupat.
Instruirea periodică a personalului - număr instruiri
administraţiei ariei naturale protejate - număr personal
în domeniul specific de activitate.
participant
Asigurarea materialelor documentare - număr materiale
necesare
documentare
asigurate
MS 5.4.2. Crearea şi aplicarea Elaborarea
unei
proceduri
unui sistem eficient de evaluare a operaţionale de evaluare anuală a
performanţelor individuale a performanţelor
individuale
a - procedură elaborată
personalului administraţiei ariei personalului
administraţiei
ariei
naturale protejate
naturale protejate.

x x x x x

Administraţia ariei
Factori interesaţi
naturale protejate

1

x x x x x

Administraţia ariei
Factori interesaţi
naturale protejate

1

x x x x

Administraţia ariei
Factori interesaţi
naturale protejate

1

x x x x x

Administraţia ariei
naturale protejate

1

x x x x x

Administraţia ariei
Factori interesaţi
naturale protejate

1

x x x x x

Administraţia ariei
naturale protejate

1

x x x x x

Administraţia ariei
naturale protejate

1

x

Administraţia ariei
naturale protejate

1
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Verificarea
trimestrială
a - număr verificări
cunoştinţelor
personalului realizate
administraţiei ariei naturale protejate, - număr persoane
în domeniul specific de activitate.
evaluate
Evaluarea anuală a performanţelor
- număr persoane
individuale a personalului
evaluate
administraţiei ariei naturale protejate.
MS 5.5.1. Asigurarea cunoaşterii Informarea
personalului - număr informări
de
către
personalului administraţiei ariei naturale protejate realizate
administraţiei ariei naturale cu privire la emiterea/modificarea - număr persoane
protejate a prevederilor legale cadrului legal specific.
informate
specifice domeniului de activitate Verificarea periodică a gradului de
- număr verificări
cunoaştere a legislaţiei specifice de realizate
către personalul administraţiei ariei - număr persoane
naturale protejate
evaluate
MS 5.5.2. Asigurarea cunoaşterii Comunicarea
către
personalul - număr persoane
de
către
personalului administraţiei ariei naturale protejate cărora li s-a
administraţiei ariei naturale a contractului de administrare.
comunicat contractul
protejate
a
prevederilor
de administrare
contractului de administrare a Verificarea periodică a îndeplinirii de
ariei naturale protejate
către personalul administraţiei ariei
- număr rapoarte de
naturale protejate a obligaţiilor
evaluare personal
specifice ce rezidă din contractul de
administrare.
MS
5.6.1.
Consultarea Organizarea bianuală a şedinţelor
- număr şedinţe
membrilor
Consiliului Consiliului
Consultativ
de
organizate
Consultativ de Administrare în Administrare.
problemele ce vizează aria Prezentarea Consiliului Consultativ - număr şedinţe
naturală protejată.
de Administrare a raportului de organizate
activitate al administraţiei ariei - număr informări
naturale protejate
realizate

x x x x x

Administraţia ariei
naturale protejate

1

x x x x x

Administraţia ariei
naturale protejate

1

x x x x x

Administraţia ariei
naturale protejate

1

x x x x x

Administraţia ariei
naturale protejate

1

x x x x x

Administraţia ariei
naturale protejate

1

x x x x x

Administraţia ariei
naturale protejate

1

x x x x x

Administraţia ariei
naturale protejate

1

x x x x x

Administraţia ariei
naturale protejate

1
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MS 5.6.2. Implicarea
comunităţilor locale şi a
instituţiilor cu competenţe pe
raza ariei naturale protejate în
implementarea activităţilor
specifice de management

Consultarea membrilor Consiliului - număr consultări
Consultativ de Administrare cu realizate
privire la activităţile planificate a se - număr şedinţe
realiza de către administraţia ariei organizate
naturale protejate.
Consultarea reprezentanţilor unităţilor
- număr consultări
administrativ teritoriale cu privire la
realizate
proiectele/ planurile pe care
- număr şedinţe
intenţionează să le
organizate
implementeze/dezvolte pe raza ariei
naturale protejate.
Realizarea de actiuni comune pentru
- număr acţiuni
implementarea activităţilor din planul
comune
de
management,
potrivit
implementate
competenţelor
specifice
fiecărei
entităţi.
Realizarea de actiuni comune de
control pe raza ariei naturale protejate - număr acţiuni
în vederea prevenirii faptelor ilegale comune derulate
sau, după caz, constatării şi - număr sancţiuni
aplicate
sancţionării acestora.
- număr sesizări
penale înaintate
organelor
competente

MS
5.7.1.
Implicarea Identificarea activităţilor ce pot fi
- număr activităţi
voluntarilor
în
activităţile implementate
cu
sprijinul
identificate
specifice de management al ariei voluntarilor.

x x x x x

Administraţia ariei
naturale protejate

1

x x x x x

Administraţia ariei
naturale protejate

1

Unităţi
Administraţia ariei administrativ
x x x x x
naturale protejate teritoriale,
alţi factori interesaţi

1

Jandarmeria
Română,
Garda de Mediu,
Garda Forestieră,
Administraţia ariei Poliţia Română,
x x x x x
naturale protejate Unităţi
administrativ
teritoriale,
Alte instituţii
competente

1

x x x x x

Administraţia ariei
voluntari
naturale protejate

2
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naturale protejate.

Încheierea de parteneriate cu unităţi
de învăţământ şi alte entităţi
interesate, în vederea implementării - număr parteneriate
activităţilor specifice de management incheiate
al ariei naturale protejate pe bază de
voluntariat
Recrutarea voluntarilor
- număr acţiuni de
recrutare
- număr voluntari
recrutaţi
Asigurarea resurselor necesare
- cuantum sumă
susţinerii activităţilor de voluntariat. alocată
- dotări şi
echipamente puse la
dispoziţie

Unităţi de
Administraţia ariei învăţământ,
x x x x x
naturale protejate alte entităţi
interesate

2

x x x x x

Administraţia ariei
voluntari
naturale protejate

2

x x x x x

Administraţia ariei
voluntari
naturale protejate

2
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9.2. Estimarea resurselor necesare

Din estimarea efectuată, pentru implementarea tuturor măsurilor de administrare a Parcului Naţional Semenic-Cheile Caraşului, rezultă că sunt necesare
următoarele resurse materiale ( scenariul optim), defalcate pe programele de activitate astfel:
Estimarea resurselor necesare managementului
Tabelul nr. 68
Programul/Activitatea
CENTRALIZATORUL LINIILOR BUGETARE - LEI
Total perioadă,
An I
An II
An III
An IV
An V
P1 Managementul biodiversităţii
din care:
1.1. Inventariere şi cartare
6.000.000
500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.000.000
1.2. Monitorizarea stării de conservare
200.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
1.3. Pază, implementare reglementări şi măsuri
1.000.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
specifice de protecţie
1.4. Managementul datelor
375.500
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
1.5. Reintroducere specii (extincte)
1.6. Reconstrucţie ecologică
375.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
Subtotal P 1 costuri operationale anuale
7.950.000
890.000
1.890.000
1.890.000
1.890.000
1.390.000
P2 Turism
2.1. Infrastructura de vizitare
10.350.000
50.000
5.050.000
5.050.000
100.000
100.000
2.2. Servicii, facilităţi de vizitare şi promovarea
250.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
turismului
2.3. Managementul vizitatorilor
200.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
Subtotal P 2 costuri operationale anuale
10.800.000
140.000
5.140.000
5.140.000
190.000
190.000
P3 Conştientizare, conservare tradiţii şi
comunităţi locale
3.1. Tradiţii şi comunităţi
150.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
3.2. Conştientizare şi comunicare
500.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
3.3. Educaţie ecologică
500.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
Subtotal P3 costuri operationale anuale
1.150.000
230.000
230.000
230.000
230.000
230.000
P4 Management şi administrare
4.1. Echipament şi infrastructura de funcţionare
11.000.000
200.000
5.200.000
5.200.000
200.000
200.000
4.2. Personal conducere, coordonare, administrare
750.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
4.3. Documente strategice şi de planificare
100.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
4.4. Instruire personal
250.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
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Subtotal P4 costuri operationale anuale
Total cheltuieli operaţionale

12.100.000
32.000.000

420.000
1.680.000

5.420.000
12.680.000

5.420.000
12.680.000

420.000
2.730.000

420.000
2.230.000

În conformitate cu prevederile contractului de administrare, încheiat cu autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, suma minimă asigurată de
către Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva ( scenariul critic), este repartizată pe programele de activitate astfel:
Resurse alocate managementului, potrivit contractului de administrare
Tabelul nr. 69
Total perioadă,
Programul/Activitatea
An I
An II
An III
An IV
An V
din care:
P1 Managementul biodiversităţii
1.1. Inventariere şi cartare
190.000
38.000
38.000
38.000
38.000
38.000
1.2. Monitorizarea stării de conservare
175.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
1.3. Pază, implementare reglementări şi măsuri
426.675
85.335
85.335
85.335
85.335
85.335
specifice de protecţie
1.4. Managementul datelor
100.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
1.5. Reintroducere specii dispărute
1.6. Reconstrucţie ecologică
147.935
29.587
29.587
29.587
29.587
29.587
Subtotal
1.039.610
207.922
207.922
207.922
207.922
207.922
P2 Turism
2.1. Infrastructura de vizitare
50.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
2.2. Servicii, facilităţi de vizitare şi promovarea
75.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
turismului
2.3. Managementul vizitatorilor
50.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Subtotal
175.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
P3 Conştientizare, conservare tradiţii şi
comunităţi locale
3.1. Tradiţii şi comunităţi
52.500
10.500
10.500
10.500
10.500
10.500
3.2. Conştientizare şi comunicare
475.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
3.3. Educaţie ecologică
220.000
44.000
44.000
44.000
44.000
44.000
Subtotal
747.500
149.500
149.500
149.500
149.500
149.500
P4 Management şi administrare
4.1. Echipament şi infrastructura de funcţionare
176.375
35.275
35.275
35.275
35.275
35.275
4.2. Personal conducere, coordonare, administrare
429.015
85.803
85.803
85.803
85.803
85.803
4.3. Documente strategice şi de planificare
37.500
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
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4.4. Instruire personal
Subtotal
Total cheltuieli operaţionale

145.000
787.890
2.750.000

29.000
157.578
550.000

29.000
157.578
550.000

29.000
157.578
550.000

29.000
157.578
550.000

29.000
157.578
550.000

167

Din analiza datelor prezentate în tabelele anterioare, rezultă că există un deficit de fonduri
necesare administrării Parcului Naţional Semenic-Cheile Caraşului precum şi a siturilor Natura 2000, la
care face referire prezentul plan de management, defalcat pe programe şi activităţi astfel:
Situaţia deficitului de fonduri
Tabelul nr. 70
Programul/Activitatea
DEFICIT BUGETAR
Total perioadă,
P1 Managementul biodiversităţii
Medie anuală
din care:
1.1. Inventariere şi cartare
5.810.000
1.162.000
1.2. Monitorizarea stării de conservare
25.000
5.000
1.3. Pază, implementare reglementări şi măsuri specifice
573.325
114.665
de protecţie
1.4. Managementul datelor
275.000
55.000
1.5. Reintroducere specii (extincte)
1.6. Reconstrucţie ecologică
227.065
45.413
Subtotal P 1 costuri operationale anuale
6.910.390
1.382.078
P2 Turism
2.1. Infrastructura de vizitare
10.300.000
2.060.000
2.2. Servicii, facilităţi de vizitare şi promovarea
175.000
35.000
turismului
2.3. Managementul vizitatorilor
150.000
30.000
Subtotal P 2 costuri operationale anuale
10.625.000
2.125.000
P3 Conştientizare, conservare tradiţii şi comunităţi
locale
3.1. Tradiţii şi comunităţi
97.500
19.500
3.2. Conştientizare şi comunicare
25.000
5.000
3.3. Educaţie ecologică
280.000
56.000
Subtotal P3 costuri operationale anuale
402.500
80.500
P4 Management şi administrare
4.1. Echipament şi infrastructura de funcţionare
10.823.625
2.164.725
4.2. Personal conducere, coordonare, administrare
320.985
64.197
4.3. Documente strategice şi de planificare
62.500
12.500
4.4. Instruire personal
105.000.
21.000
Subtotal P4 costuri operationale anuale
11.312.110
2.262.422
Total cheltuieli operaţionale
29.250.000
5.850.200
Pentru recuperarea deficitului, necesar scenariului optim de administrare al ariilor protejate, este
necesară implementarea următoarelor măsuri:
-accesarea de fonduri europene nerambursabile în principal pentru programele P.1-Managementul
biodiversităţii, P.2-Turism ( 2.1.-Infrastructura de vizitare) şi P.4-Management şi administrare (4.1.
Echipament şi infrastructura de funcţionare);
-dezvoltarea servicilor de turism prestate vizitatorilor, în vederea realizării de fonduri proprii;
- identificarea de programe şi accesarea fondurilor dedicate activităţilor de promovare a tradiţiilor
şi specificului local, pentru acţiuni de conştientizare şi comunicare, educaţie ecologică, precum şi
incheirea de parteneriate cu terţe persoane cu experienţă in aceste domenii.
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X. PLANUL DE MONITORIZARE A ACTIVITĂŢILOR
Planul de monitorizare a activităţilor
Denumirea măsurii

Denumirea activităţii

MS1.1.1.: Inventarierea, cartarea şi evaluarea Realizarea de activităţi de inventariere şi
stării de conservare a speciilor de interes
cartare a speciilor de interes comunitar
comunitar
din formularele standard ale siturilor
Natura 2000 administrate, şi realizarea
hărţilor de distribuţie.
Evaluarea stării de conservare a speciilor
de interes comunitar din formularele
standard ale siturilor Natura 2000
administrate.
Incheierea de parteneriate/ convenţii
colaborare cu unităţile de învăţământ
superior şi institute de cercetare pentru
desfăşurarea activităţilor de cercetare,
inventariere, cartare specii de interes
conservativ;
Implicarea voluntarilor în acţiunile de
inventariere, cartare specii de interes
conservativ.
MS1.1.2. Inventarierea, cartarea şi evaluarea Realizarea de activităţi de inventariere şi
stării de conservare a habitatelor de interes
cartare a habitatelor de interes comunitar
comunitar
din formularul standard al sitului de
importanţă comunitară administrat şi
realizarea hărţilor de distribuţie.

Tabelul nr. 71

Nivel progres
2018
2019
2020
2021
2022
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
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Evaluarea stării de conservare a a
habitatelor de interes comunitar din
formularul standard al sitului de
importanţă comunitară administrat.
Incheierea de parteneriate/convenţii
colaborare cu unităţile de învăţământ
superior şi institute de cercetare pentru
desfăşurarea activităţilor de cercetare,
inventariere, cartare habitate de interes
conservativ;
Implicarea voluntarilor în acţiunile de
inventariere, cartare habitate de interes
conservativ.
MS1.2.1.: Identificarea şi evaluarea
Acţiuni de identificarea şi evaluare a
presiunilor şi ameninţărilor asupra ariei
presiunilor şi ameninţărilor asupra ariei
naturale protejate şi a elementelor de interes naturale protejate şi a elementelor de
conservativ.
interes conservativ şi realizarea hărţilor
de distribuţie a presiunilor şi
ameninţărilor la nivelul ariei naturale
protejate
Incheierea de parteneriate/convenţii
colaborare cu unităţile de învăţământ
superior, institute de cercetare, voluntari
pentru identificarea presiunilor şi
ameninţărilor susceptibile să afecteze
starea de conservare a speciilor şi
habitatelor de interes conservativ.
MS1.2.2.: Reglementarea activităţilor
Armonizarea prevederile
susceptibile să genereze un impact negativ
amenajamentelor silvice, planurilor de
asupra ariei naturale protejate şi a elementelor amenajare a teritoriului şi urbanism şi
de interes conservativ
altor planuri de dezvoltare
locale/regionale/naţionale cu prevederilor
planului de management

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
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Realizarea de studii privind capacitatea
de suport a păşunilor în vederea
x
reglementării activităţii de păşunat.
Realizarea studiilor de evaluare a
resurselor naturale regenerabile
nelemnoase (ciuperci, fructe de pădure,
x
x
plante medicinale etc.) în vederea
reglementării activităţii de recoltare a
acestora.
Stabilirea condiţiilor de
desfăşurare/avizare a diverselor activităţi
specifice pe teritoriul ariei naturale
x x x x
protejate şi comunicarea acestora
factorilor interesaţi/solicitanţilor.
Readucerea la starea iniţială a păşunilor
degradate, în vederea asigurării cerintelor
ecologice ale speciilor specifice.
Informarea şi conştientizarea deţinătorilor
de terenuri cu privire la limitarea aplicării
tratamentelor chimice, respectiv
x x x x
interzicerea utilizării ierbicidelor şi a
îngrăşămintelor chimice.
Promovarea în rândul
proprietarilor/administratorilor de fâneţe
a practicării cositului manual sau cu
x x
utilaje mici, după data de 1 iulie şi
informarea acestora cu privire la
modalitatea de executare a cositului
Urmărirea întocmirii amenajamentelor
pastorale şi verificarea respectării
x x x
prevederilor acestora.
Avizarea activităţii de păşunat, cu
stabilirea condiţiilor specifice ce trebuie
x
respectate

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x x x x x x x x x x x x x x x

x

x

x

x

x x x x x x x x x x x x x x x x

x x

x x

x x

x x

x x x x x x x x x x x x x x x x
x

x

x

x
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Avizarea proiectelor de reabilitare sau
modernizare a elementelor de
infrastructură în aria naturală protejată.
Identificarea anuală a cuiburilor de
Aquila chrysaetos (acvila de munte),
Falco peregrinus (şoimul călător) şi Bubo
bubo (buha) şi informarea
deţinătorilor/administratorilor de terenuri
cu privire la necesitatea asigurării unei
zone de linişte cu raza de cel puţin 300 m
în jurul cuiburilor active, în perioada de
reproducere şi cuibărit a speciei.
Participarea reprezentanţilor
administraţiei ariei naturale protejate la
conferinţele de amenajare a pădurilor, în
vederea corelării prevederilor
amenajementelor silvice cu măsurile din
planul de management al ariei naturale
protejate, păstrarea tipului natural de
pădure, promovarea tratamentelor silvice
bazate pe regenerare naturală,
planificarea lucrărilor silvice în scopul
atingerii şi menţinerii unei structuri
echilibrate pe clase de vârstă a
arboretelor, aplicarea principiilor de
gospodărire durabilă a pădurilor etc .
Monitorizarea respectării prevederilor
standardului de certificare forestieră în
ceea ce priveşte păstrarea unor arbori
morţi sau scorburoşi.

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
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Comunicarea administratorilor de fond
forestier a măsurilor de adaptare a
managementului forestier în direcţia
menţinerii exemplarelor bătrâne şi foarte
bătrâne de arbori de stejar, fag, carpen,
etc. la densităţi cât mai mari (cel puţin 1
exemplar la 5 ha de pădure), pentru
asigurarea condiţiilor favorabile pentru
speciile Cerambyx cerdo, Morimus
funereus, Rosalia alpina şi pentru speciile
de ciocănitori şi chiroptere
Comunicarea administratorilor de fond
forestier a măsurilor de adaptare a
managementului forestier în sensul
păstrării cioatelor şi a lemnului mort
(ramuri foarte groase sau trunchiuri semiîngropate), la o densitate de minim 2 mc
(în echivalent)/ha, pentru crearea
condiţiilor favorabile de dezvoltare a
speciilor Morimus funereus, Carabus
variolosus, Nymphalis vaualbum şi
Rosalia alpina.
Monitorizarea respectării restricţiilor
specifice ce se impun în apropierea
bîrlogurilor speciei Ursus arctos.
Avizarea practicării
sporturilor/concursurilor/ competiţiilor pe
raza ariei naturale protejate, respectiv
restricţionarea accesului turiştilor în
anumite zone, în vederea limitării
perturbării speciilor.
Avizarea accesului turiştilor în peşteri şi
asigurarea serviciilor de ghidaj/ însoţire a
acestora

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x

x x

x x

x x

x x

x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
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Avizarea activităţilor în peşterile închise
accesului publicului
Elaborarea unui ghid turistic privind
regulile de vizitare a peşterilor de pe raza
ariei naturale protejate
Monitorizarea turiştilor, respectiv a
condiţiilor de microclimat în peşterile în
care s-au identificat colonii de lilieci, în
vederea identificării factorilor
perturbatori susceptibili să afecteze starea
de conservare a adăposturilor acestora.
MS1.2.3.: monitorizarea activităţilor
Desfăşurarea de acţiuni de control în
susceptibile să genereze un impact negativ
vederea verificării respectării condiţiilor
asupra ariei naturale protejate şi a elementelor impuse în cadrul avizelor emise şi a
de interes conservativ, avizate/aprobate de
măsurilor de management comunicate.
administraţia parcului
Desfăşurarea de acţiuni de patrulare în
vederea prevenirii şi combaterii faptelor
de natură ilegală
Monitorizarea întinderii şi suprafeţei
acumulărilor temporare şi permanente de
apă din aria protejată care constituie
habitate favorabile pentru speciile de
amfibieni.
MS1.3.1. monitorizarea zonelor de protecţie Materializarea în teren a limitelor zonelor
strictă şi integrală
de protecţie strictă şi integrală
Monitorizarea impactului activităţilor
desfăşurate în zonele de protecţie strictă
şi integrală
Desfăşurarea de acţiuni de patrulare în
vedere prevenirii şi combaterii faptelor de
natură ilegală

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x

x

x

x

x

x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

174

MS1.3.2. reglementarea activităţilor permise a Desfăşurarea de acţiuni de control în
fi desfăşurare în zonele de protecţie strictă şi vederea verificării respectării condiţiilor
integrală.
impuse în cadrul avizelor emise şi a
măsurilor de management comunicate
Reglementarea accesului turiştilor în
zonele de protecţie strictă şi integrală şi
monitorizarea acestora
MS1.4.1. monitorizarea sitului UNESCO Monitorizarea impactului activităţilor
Izvoarele Nerei
desfăşurate pe suprafaţa sitului
Desfăşurarea de acţiuni de patrulare în
vedere prevenirii şi combaterii faptelor de
natură ilegală
MS1.4.2. reglementarea activităţilor permise a Stabilirea traseelor si a altor facilităţi de
fi desfăşurare pe suprafaţa sitului UNESCO - vizitare şi reglementarea accesului
Izvoarele Nerei;
turiştilor in sensul limitării numărului
acestora în vederea reducerii impactului
asupra sitului
Stabilirea condiţiilor de desfăşurare a
activităţilor de cercetare.
MS1.4.3. promovarea sitului UNESCO Elaborarea de materiale de promovare şi
Izvoarele Nerei
diseminarea acestora
Promovarea sitului pe pagina de internet
si de facebook a ariei naturale protejate şi
ale altor parteneri.
Amplasarea de panouri indicatoare şi
informative pe principalele puncte de
acces în parc şi pe traseele turistice.
MS1.5.1. monitorizarea Rezervaţiei naturale Monitorizarea impactului activităţilor
Bârzăviţa
desfăşurate pe suprafaţa rezervaţiei
Desfăşurarea de acţiuni de patrulare în
vederea prevenirii şi combaterii faptelor
de natură ilegală
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MS1.5.2. reglementarea activităţilor permise a Urmărirea
aplicării
măsurilor
de
fi desfăşurare pe suprafaţa Rezervaţiei
management specifice, respectiv a
naturale Bârzăviţa;
cercetărilor
privind
aplicarea
tratamentului de trnsformare a arboretelor
echiene spre codru gradinărit
Desfăşurarea de acţiuni de control în
vederea verificării respectării măsurilor
de management comunicate factorilor
interesaţi/solicitanţilor
MS1.6.1.Identificarea tipurilor de peisaje
Stabilirea criteriilor de selectare a
peisajelor relevante pentru aria naturală
protejată.
Identificarea peisajelor relevante pentru
aria naturală protejată, în vederea
monitorizării acestora
MS1.6.2.Monitorizarea şi evaluarea stării de Elaborarea unui protocol de monitorizare
conservare a peisajelor identificate
a peisajelor.
Stabilirea a minim 2 puncte de
monitorizare pentru fiecare tip de peisaj,
Monitorizarea periodică (semestrială) a
elementelor caracteristice şi completarea
fişelor de teren specifice, pentru fiecare
tip de peisaj.
Evaluarea stării de conservare a
peisajelor.
MS1.7.1 Reglementarea activităţilor de
Elaborarea unui ghid de bune practici
valorificare durabilă a resurselor naturale.
agricole în ceea ce priveşte valorificarea
durabilă a resurselor naturale şi
comunicarea acestuia factorilor interesaţi.
Avizarea/aprobarea desfăşurării
activităţilor de valorificare durabilă a
resurselor naturale, în concordanţă cu
cerinţele ecologice ale speciilor şi
necesităţilor de conservare ale habitatelor.
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MS1.7.2 Promovarea practicilor tradiţionale
de utilizare durabilă a ternurilor şi de
valorificare durabilă a resurselor naturale

Informarea deţinătorilor de terenuri cu
privire
la
importanţa
menţinerii
practicilor tradiţionale de utilizare a
terenurilor, în vederea conservării
elementelor naturale.
Informarea deţinătorilor de terenuri cu
privire la mecanismele de finanţare şi
modalităţile de accesare a fondurilor
destinate compensării deţinătorilor de
terenuri supuse unor restricţii de utilizare.
Promovarea agriculturii ecologice.
MS 2.1.1.Actualizarea informaţiilor privind Integrarea în baza de date a informaţiilor
speciile şi habitatele de interes naţional şi
obţinute în urma derulării activităţilor de
comunitar
cercetare inventariere, cartare specii şi
habitate de interes conservativ;
MS 2.1.2. Actualizarea informaţiilor privind Inventarierea anuală a construcţiilor
construcţiile existente in zona de protecţie
existente cu întocmirea fişei aferente
integrală şi conservare durabilă a parcului
fiecărei construcţii.
MS 2.1.3 Actualizarea informaţiilor privind Actualizarea anuală a situaţiei terenurilor
regimul de proprietate şi categoria de folosinţă de pe raza ariei naturale protejate din
a terenurilor din aria naturală protejată
punct de vedere al regimului de
proprietate şi categoriei de folosinţă a
terenurilor.
MS 2.1.4. Actualizarea informaţiilor privind Colaborarea cu autoritatea competentă în
obiectivele turistice incluse in patrimoniul domeniul culturii în vederea actualizării
cultural naţional imobil.
informaţiilor privind obiectivele turistice
incluse in patrimoniul cultural naţional
imobil.
MS 3.1.1. Asigurarea unui spaţiu adecvat Identificarea
unor
potenţiale
pentru un centru de vizitare a ariei naturale amplasamente pentru realizarea unui
protejate.
centru de vizitare
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Identificarea de oportunităţi de finanţare
în vederea realizării unui centru de
vizitare şi amenajarea corespunzătoare a
acestuia.
Realizarea şi amenajarea corespunzătoare
a unui centru de vizitare
MS3.1.2.Dezvoltarea/
reabilitarea Inventarierea
elementelor
de
infrastructurii de vizitare a ariei protejate
infrastructură existente, evaluarea stării
acestora şi identificarea măsurilor de
dezvoltare/reabilitare necesar a fi
adoptate.
Identificarea de surse de finanţare şi
accesarea fondurilor necesare pentru
dezvoltarea/reabilitarea infrastructurii de
vizitare.
Reabilitarea infrastructurii existente şi
întreţinerea periodică a acesteia.
Realizarea/dezvoltarea de elemente noi de
infrastructură de vizitare.
Identificarea de parteneri şi încheierea de
parteneriate cu aceştia în vederea
dezvoltării/reabilitării infrastructurii de
vizitare.
Realizarea de demersuri pentru
omologarea traseelor turistice din raza
ariei naturale protejate.
MS3.2.1. Monitorizarea turiştilor
Monitorizarea turistilor în vederea
identificării profilului acestora şi obţinerii
de informaţii privind scopul şi durata
vizitei, disponibilitatea de a plati pentru
serviciile de recreere oferite de aria
protejată, asteptarile în ceea ce priveste
infrastructura necesară etc.
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MS3.2.1. Dezvoltarea programelor turistice

Actualizarea şi implementarea strategiei
de turism
Dezvoltarea în parteneriat cu factorii
locali de interes a unor programe turistice
specifice.
Instruirea personalului implicat în
activităţile specifice şi asigurarea
dotărilor
necesare
implementării
programelor turistice.
Implementarea programelor turistice.
MS 3.2.2. Promovarea obiectivelor naturale şi Elaborarea şi diseminarea de materiale
culturale, de interes turistic, din raza ariei promoţionale – hărţi, pliante, broşuri etc.
naturale protejate.
Promovarea obiectivelor naturale si
culturale de interes turistic pe site-ul
propriu de internet, pe pagina proprie de
facebook şi pe site-urile de internet ale
partenerilor
cooptaţi
în
vederea
implementării programelor turistice.
Asigurarea serviciilor de ghidare/însoţire
a turiştilor pe traseele turistice in care
accesul acestora este permis exclusiv în
prezenţa reprezentanţilor administraţiei
parcului.
MS 4.1.1. Actualizarea şi implementarea
Actualizarea strategiei de comunicare a
strategiei de comunicare a ariei naturale
ariei naturale protejate.
protejate.
Implementarea strategiei de comunicare a
ariei naturale protejate
MS 4.1.2. Elaborarea şi implementarea
Identificarea publicului ţintă şi a
planului anual de conştientizare şi comunicare informaţiilor necesare a fi comunicate, în
funcţie de profilul acestuia.
Elaborarea şi implementarea planului
anual de conştientizare şi comunicare
Elaborarea
materialelor
necesare
acţiunilor de informare şi conştientizare.
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MS 4.1.3. Elaborarea şi implementarea
planului anual de educaţie ecologică.

Instruirea personalului responsabil cu
implementarea activităţilor specifice.
Încheierea de parteneriate cu unităţile de
învăţământ şi alte entităţi interesate în
vederea implementării actvităţilor de
conştientizare.
Organizarea unei manifestări dedicate
celebrării Parcului Naţional Semenic –
Cheile Caraşului.
Organizarea
de
campanii
de
conştientizare.
Promovarea în mass-media a valorilor
ariei naturale protejate şi a activităţii
administraţiei parcului.
Publicarea de materiale de promovare şi
informare.
Identificarea publicului ţintă şi a
informaţiilor necesare a fi comunicate, în
funcţie de profilul acestuia.
Elaborarea şi implementarea planului
anual de educaţie ecologică.
Elaborarea
materialelor
necesare
acţiunilor de educaţie ecologică.
Instruirea personalului responsabil cu
implementarea activităţilor specifice.
Încheierea de parteneriate cu unităţile de
învăţământ şi alte entităţi interesate în
vederea implementării activităţilor de
educaţie ecologică.
Editarea şi diseminarea de materiale
educative.
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MS 4.2.1. Identificarea şi documentarea
Identificarea obiceiurilor şi activităţilor
obiceiurilor şi a activităţilor tradiţionale locale tradiţionale locale, pentru fiecare
localitate din arealul ariei naturale
protejate şi din zona limitrofă acesteia.
Documentarea şi descrierea obiceiurilor
şi activităţilor tradiţionale locale
identificate.
MS 4.2.2. Promovarea obiceiurilor şi a Promovarea tradiţiilor şi evenimentelor
activităţilor tradiţionale locale.
tradiţionale locale
Implicarea în organizare şi participarea la
evenimentele tradiţionale locale.
MS 5.1.1.Asigurarea resurselor materiale
Asigurarea mijloacelor auto şi a altor
necesare managementului arei naturale
dotări necesare derularii activităţilor
protejate.
specifice.
Stabilirea necesarului de echipamente şi
materiale necesare implementării
activităţilor specifice
Identificarea surselor de finanţare şi
accesarea fondurilor necesare în vederea
imbunătăţirii dotărilor administraţiei
parcului
Derularea procedurilor specifice de
achiziţie.
MS 5.1.2.Asigurarea resurselor umane Derularea procedurilor specifice de
necesare managementului arei naturale recrutare de personal calificat în vedera
protejate.
ocupării posturilor din organigramă.
MS 5.2.1. Asigurarea unui spaţiu adecvat Identificarea
unor
potenţiale
pentru sediul administraţiei ariei naturale amplasamente pentru realizarea sediului
administraţiei ariei naturale protejate.
protejate.
Identificarea de oportunităţi de finanţare
în
vederea
realizării
sediului
administraţiei ariei naturale protejate şi
dotarea corespunzătoare a acestuia.
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Realizarea şi dotarea corespunzătoare a
sediului administraţiei ariei naturale
protejate.
MS 5.3.1. Elaborarea propunerilor de de Identificarea
activităţilor
a
căror
proiecte cu finanţare externă
implementare poate fi realizată cu
finaţare externă.
Identificarea programelor de finanţare
adecvate.
Identificarea şi cooptarea de parteneri în
vederea scrierii de proiecte şi pentru
împlementarea activităţilor propuse.
Scrierea cererilor de finanţarea, realizarea
documentaţiilor specifice solicitate de
finanţator şi obţinerea
avizelor/acordurilor necesare premergător
depunerii cererii.
MS 5.3.2. Implementarea proiectelor cu
Implementarea proiectelor cu finanţare
finanţare externă
externă
conform
graficului
de
implementare.
MS 5.4.1. Dezvoltarea cunoştinţelor şi Elaborare şi implementare plan de
aptitudinilor specifice, ale personalului pregătire profesională a personalului
administraţiei ariei protejate
administraţiei ariei naturale protejate.
Asigurarea
participării
personalului
administraţiei ariei naturale protejate la
instruiri şi cursuri de specialitate specifice
postului ocupat.
Instruirea periodică a personalului
administraţiei ariei naturale protejate în
domeniul specific de activitate.
Asigurarea materialelor documentare
necesare

x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

182

MS 5.4.2. Crearea şi aplicarea unui sistem Elaborarea unei proceduri operaţionale de
eficient de evaluare a performanţelor evaluare anuală a performanţelor
individuale a personalului administraţiei ariei individuale a personalului administraţiei
naturale protejate
ariei naturale protejate.
Verificarea trimestrială a cunoştinţelor
personalului administraţiei ariei naturale
protejate, în domeniul specific de
activitate.
Evaluarea anuală a performanţelor
individuale a personalului administraţiei
ariei naturale protejate.
MS 5.5.1. Asigurarea cunoaşterii de către Informarea personalului administraţiei
personalului administraţiei ariei naturale ariei naturale protejate cu privire la
protejate a prevederilor legale specifice emiterea/modificarea
cadrului
legal
domeniului de activitate
specific.
Verificarea periodică a gradului de
cunoaştere a legislaţiei specifice de către
personalul administraţiei ariei naturale
protejate
MS 5.5.2. Asigurarea cunoaşterii de către Comunicarea
către
personalul
personalului administraţiei ariei naturale administraţiei ariei naturale protejate a
protejate a prevederilor contractului de contractului de administrare.
administrare a ariei naturale protejate
Verificarea periodică a îndeplinirii de
către personalul administraţiei ariei
naturale protejate a obligaţiilor specifice
ce rezidă din contractul de administrare.
MS 5.6.1. Consultarea membrilor Consiliului Organizarea bianuală a şedinţelor
Consultativ de Administrare în problemele ce Consiliului Consultativ de Administrare.
vizează aria naturală protejată.
Prezentarea Consiliului Consultativ de
Administrare a raportului de activitate al
administraţiei ariei naturale protejate
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Consultarea
membrilor
Consiliului
Consultativ de Administrare cu privire la
activităţile planificate a se realiza de către
administraţia ariei naturale protejate.
Consultarea reprezentanţilor unităţilor
administrativ teritoriale cu privire la
proiectele/ planurile pe care intenţionează
să le implementeze/dezvolte pe raza ariei
naturale protejate.
MS 5.6.2. Implicarea comunităţilor locale şi a Realizarea de actiuni comune pentru
implementarea activităţilor din planul de
instituţiilor cu competenţe pe raza ariei
management, potrivit competenţelor
naturale protejate în implementarea
specifice fiecărei entităţi.
activităţilor specifice de management
Realizarea de actiuni comune de control
pe raza ariei naturale protejate în vederea
prevenirii faptelor ilegale sau, după caz,
constatării şi sancţionării acestora.
MS 5.7.1. Implicarea voluntarilor în Identificarea activităţilor ce pot fi
activităţile specifice de management al ariei implementate cu sprijinul voluntarilor.
naturale protejate.
Încheierea de parteneriate cu unităţi de
învăţământ şi alte entităţi interesate, în
vederea
implementării
activităţilor
specifice de management al ariei naturale
protejate pe bază de voluntariat
Recrutarea voluntarilor
Asigurarea resurselor necesare susţinerii
activităţilor de voluntariat.
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XI.BIBLIOGRAFIE ŞI REFERINŢE
În cadrul subcapitolului trebuie să se prezinte bibliografia şi referinţele către alte resurse utilizate pentru
realizarea Planului de management.

XII. ANEXE LA PLANUL DE MANAGEMENT
Anexa nr. 1 - Regulamentul Parcului Naţional Semenic Cheile Caraşului, al ROSCI0226 Semenic Cheile Caraşului, ROSPA0086 Munţii Semenic - Cheile Caraşului şi al ariilor naturale protejate de interes
naţional din arealul acestora;
Anexa nr. 2 - Harta ariilor naturale protejate vizate de planul de management
Anexa nr. 3 - Harta privind localizarea ariei naturale protejate in raport cu Unităţile Administrativ –
Teritoriale;
Anexa nr. 4 - Harta zonării interne a Parcului Naţional Semenic-Cheile Caraşului
Anexa nr. 5 - Harta unităţilor administrativ-teritoriale
Anexa nr. 6 - Harta utilizării terenurilor
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