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MĂSURILE DE CONSERVARE PENTRU HABITATELE NATURALE SPECIILE DE 

INTERES COMUNITAR PENTRU A CĂROR CONSERVARE AU FOST DESEMNATE 

SITURILE NATURA 2000 DIN PODIȘUL NORD DOBROGEAN 

▪ ROSCI0201 PODIȘUL NORD DOBROGEAN (fără partea care se suprapune cu 

ROSPA0073 şi partea care nu se suprapune situată la nord de ROSPA0091) 

HABITATELE NATURALE: 

Nr.

crt 

Denumirea 

şi codul Natura 2000 

Anexa 

Directivei  Habitate şi  

OUG 57/2007 

Observații  

1. 40C0* Tufărişuri de foioase ponto-

sarmatice 

Anexa I din Directiva Habitate 

Anexa nr. 2 din OUG nr.57/2007 

- 

2. 62C0* Stepe ponto-sarmatice Anexa I din Directiva Habitate 

Anexa nr. 2 din OUG nr.57/2007 

- 

3. 8230 Comunităţi pioniere din Sedo-

Scleranthion sau din Sedo albi-

Veronicion dilleni pe stâncării silicioase 

Anexa I din Directiva Habitate 

Anexa nr. 2 din OUG nr.57/2007 

- 

4. 8310 Peşteri în care accesul publicului 

este interzis (Peşteri închise accesului 

public) 

Anexa I din Directiva Habitate 

Anexa nr. 2 din OUG nr. 57/2007 

- 

5. 91AA* Vegetaţie forestieră ponto-

sarmatică cu stejar pufos/ Păduri estice 

de stejar alb 

Anexa I din Directiva Habitate 

Anexa nr. 2 din OUG nr. 57/2007 

- 

6. 91I0* Vegetaţie de silvostepă 

eurosiberiană cu Quercus spp. 

Anexa I din Directiva Habitate 

Anexa nr. 2 din OUG nr. 57/2007 

- 

7. 91M0 Păduri panonice-balcanice de 

stejar turcesc 

Anexa I din Directiva Habitate 

Anexa nr. 2 din OUG nr. 57/2007 

- 

8. 91X0* Păduri de fag dobrogene Anexa I din Directiva Habitate 

Anexa nr. 2 din OUG nr. 57/2007 

Nu se află în partea de 

ROSCI0201 

administrată de APND 

9. 91Y0 Păduri de stejar şi carpen dacice Anexa I din Directiva Habitate 

Anexa nr. 2 din OUG nr. 57/2007 

- 

10. 92A0 Zăvoaie cu Salix  alba  şi  Populus  

alba 

Anexa I din Directiva Habitate 

Anexa nr. 2 din OUG nr. 57/2007 

- 
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SPECII 

Nr. 

crt. 

Denumirea științifică Anexa  

Directivei Habitate  

şi OUG 57/2007 

Reprezentativitatea 

populațiilor speciei 

Observații 

Plante 

1. 

Campanula romanica Anexa II din Directiva 

Habitate 

Anexa nr. 3 din OUG nr. 

57/2007 

A - 

2. 

Centaurea jankae Anexa II din Directiva 

Habitate 

Anexa nr. 3 din OUG nr. 

57/2007 

D – populație 

nesemnificativă 

Nu necesită măsuri de 

conservare 

3. 

Echium russicum Anexa II din Directiva 

Habitate 

Anexa nr. 3 din OUG nr. 

57/2007 

C Nu au fost identificate 

populații în partea de 

ROSCI0201 

administrată de APND   

4. 

Himantoglossum 

caprinum 

Anexa II din Directiva 

Habitate 

Anexa nr. 3 din OUG nr. 

57/2007 

A - 

5. 

Iris aphylla ssp. 

hungarica 

Anexa II din Directiva 

Habitate 

Anexa nr. 3 din OUG nr. 

57/2007 

C Nu au fost identificate 

populații în partea de 

ROSCI0201 

administrată de APND   

6. 

Moehringia jankae Anexa II din Directiva 

Habitate 

Anexa nr. 3 din OUG nr. 

57/2007 

A - 

7. 

Potentilla emilii-popii Anexa II din Directiva 

Habitate 

Anexa nr. 3 din OUG nr. 

57/2007 

D – populație 

nesemnificativă 

Nu necesită măsuri de 

conservare 

Nevertebrate 

1. 

Bolbelasmus unicornis Anexa II din Directiva 

Habitate 

Anexa nr. 3 din OUG nr. 

57/2007 

Anexa IV din Directiva 

Habitate 

Anexa nr. 4A din OUG nr. 

57/2007 

B - 

2. 
Cerambyx cerdo Anexa II din Directiva 

Habitate 

B - 
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Nr. 

crt. 

Denumirea științifică Anexa  

Directivei Habitate  

şi OUG 57/2007 

Reprezentativitatea 

populațiilor speciei 

Observații 

Anexa nr. 3 din OUG nr. 

57/2007 

Anexa IV din Directiva 

Habitate 

Anexa nr. 4A din OUG nr. 

57/2007 

3. 

Lycaena dispar Anexa II din Directiva 

Habitate 

Anexa nr. 3 din OUG nr. 

57/2007 

Anexa IV din Directiva 

Habitate 

Anexa nr. 4A din OUG nr. 

57/2007 

B  

4. 

Morimus funereus Anexa II din Directiva 

Habitate 

Anexa nr. 3 din OUG nr. 

57/2007 

A  

5. 

Paracaloptenus 

caloptenoides 

Anexa II din Directiva 

Habitate 

Anexa nr. 3 din OUG nr. 

57/2007 

Anexa IV din Directiva 

Habitate 

Anexa nr. 4A din OUG nr. 

57/2007 

A  

Amfibieni 

1. 

Bombina bombina Anexa II din Directiva 

Habitate 

Anexa nr. 3 din OUG nr. 

57/2007 

Anexa IV din Directiva 

Habitate 

Anexa nr. 4A din OUG nr. 

57/2007 

D – populație 

nesemnificativă 

Nu necesită măsuri de 

conservare 

Reptile 

1. 

Elaphe quatuorlineata Anexa II din Directiva 

Habitate 

Anexa nr. 3 din OUG nr. 

57/2007 

Anexa IV din Directiva 

Habitate 

Anexa nr. 4A din OUG nr. 

57/2007 

B  
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Nr. 

crt. 

Denumirea științifică Anexa  

Directivei Habitate  

şi OUG 57/2007 

Reprezentativitatea 

populațiilor speciei 

Observații 

2. 

Testudo graeca Anexa II din Directiva 

Habitate 

Anexa nr. 3 din OUG nr. 

57/2007 

Anexa IV din Directiva 

Habitate 

Anexa nr. 4A din OUG nr. 

57/2007 

B - 

Mamifere 

1. 

Lutra lutra Anexa II din Directiva 

Habitate 

Anexa nr. 3 din OUG nr. 

57/2007 

Anexa IV din Directiva 

Habitate 

Anexa nr. 4A din OUG nr. 

57/2007 

C  

2. 

Mesocricetus newtoni Anexa II din Directiva 

Habitate 

Anexa nr. 3 din OUG nr. 

57/2007 

Anexa IV din Directiva 

Habitate 

Anexa nr. 4A din OUG nr. 

57/2007 

A  

3. 

Sicista subtilis Anexa II din Directiva 

Habitate 

Anexa nr. 3 din OUG nr. 

57/2007 

Anexa IV din Directiva 

Habitate 

Anexa nr. 4A din OUG nr. 

57/2007 

- Deoarece noile 

cercetări științifice au 

relevat faptul că specia 

nu este prezentă deloc 

în regiunea 

biogeografică stepică, 

a fost eliminată din 

SDF 

4. 

Mustela eversmannii 

 

Anexa II din Directiva 

Habitate 

Anexa nr. 3 din OUG nr. 

57/2007 

Anexa IV din Directiva 

Habitate 

Anexa nr. 4A din OUG nr. 

57/2007 

A  

5. 

Vormela peregusna Anexa II din Directiva 

Habitate 

Anexa nr. 3 din OUG nr. 

57/2007 

A  
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Nr. 

crt. 

Denumirea științifică Anexa  

Directivei Habitate  

şi OUG 57/2007 

Reprezentativitatea 

populațiilor speciei 

Observații 

Anexa IV din Directiva 

Habitate 

Anexa nr. 4A din OUG nr. 

57/2007 

6. 

Spermophilus citellus Anexa II din Directiva 

Habitate 

Anexa nr. 3 din OUG nr. 

57/2007 

Anexa IV din Directiva 

Habitate 

Anexa nr. 4A din OUG nr. 

57/2007 

C  

7. 

Rhinolophus 

ferrumequinum 

Anexa II din Directiva 

Habitate 

Anexa nr. 3 din OUG nr. 

57/2007 

Anexa IV din Directiva 

Habitate 

Anexa nr. 4A din OUG nr. 

57/2007 

B  
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MĂSURI DE CONSERVARE – HABITATELE NATURALE  

Măsurile de conservare necesare pentru a menține/restabili starea de conservare favorabilă a habitatului 40C0* - Tufărișuri de 

foioase ponto-sarmatice în ariile naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean 

Specie/ 

habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare la 

nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiunea/ 

ameninţarea) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a modalităților de punere în 

aplicare, eficacitate) 

Măsuri de 

conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

40C0* - 

Tufărișuri 

de foioase 

ponto-

sarmatice 

Bună A09 - Pășunatul 

intensiv sau 

suprapășunatul cu 

animale 

2 (M) M1. CA06 - Prevenirea (supra-)pășunării tufărișurilor  

Pentru a preveni degradarea tufărișurilor generată de (supra-) 

pășunatul cu capre și oi sunt necesare următoarele: i) reducerea 

încărcăturii cu animale a pășunilor din zonă (≤ 0,25-0,3 

UVM/ha); ii) evitarea amplasării stânelor în imediata 

proximitate a zonelor cu tufărișuri (≤ 500m); iii) interzicerea 

accesului animalelor domestice în zona cu tufărișuri în perioada 

aprilie -iunie; iv) evitarea adăpostirii animalelor de căldura de 

la amiază sub tufărișuri;  

UAT 

Dorobanțu, 

RN Dealul 

Ghiunghiur

mez (toate 

suprafețele) 

aprilie - 

septembrie 

M2. CA05 – Adaptarea (perioadei, frecvenței, duratei, 

locației) pășunării tufărișurilor 

Pentru a preveni degradarea tufărișurilor generată de (supra-) 

pășunatul cu capre și oi ar fi de dorit: i) adoptarea unui plan de 

pășunare prin rotație a pășunii, care să ofere perioade de 

refacere a tufărișurilor; ii) oprirea pășunării în perioada de 

repaus a vegetației (octombrie -martie). 

UAT 

Dorobanțu, 

RN Dealul 

Ghiunghiur

mez (toate 

suprafețele) 

Aprilie -

septembrie 

M3. CB07 - Reconstrucția ecologică a habitatelor degradate 

(regenerare, refacere, plantare, etc.) 

UAT 

Dorobanțu, 

RN Dealul 

1 noiembrie 

– 15 aprilie, 

cu excepția 
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Specie/ 

habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare la 

nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiunea/ 

ameninţarea) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a modalităților de punere în 

aplicare, eficacitate) 

Măsuri de 

conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

Câteva porțiuni ale habitatului, situate de obicei la marginea 

trupului de tufărișuri sau de-a lungul căilor de deplasare a 

turmelor, care sunt afectate mai intens de pășunat, pot face 

obiectul restaurării (împrejmuirea suprafeței pentru a permite 

tufelor/exemplarelor pășunate să crească în înălțime, aplicarea 

de tăieri de regenerare a tufelor, efectuarea de plantații, etc.). 

Ghiunghiur

mez (câteva 

suprafețe) 

perioadei în 

care solul 

este 

înghețat 

A11 - 

Incendierea (ca 

practică pentru 

curățirea 

terenurilor 

agricole) 

2 (M) M04. Prevenirea incendierii pășunilor/ tufărișurilor de pe 

pășuni 

În lunile de primăvară (februarie-martie) și, uneori, de toamnă 

(octombrie-noiembrie) localnicii dau foc pășunilor pentru a 

arde vegetația ierboasă bătrână și uscată și a stimula regenerarea 

vegetației ierboase, precum și pentru a curăța pășunea de tufe 

de arbuști. Adeseori, aceste incendii cuprind și zonele cu 

tufărișuri, cauzând uscarea exemplarelor, mai ales a celor 

tinere. Se interzice incendierea tufărișurilor situate pe pășuni, 

cu atât mai mult cu cât acestea sunt situate pe versanți nordici, 

cu înclinare mare, cu surplus de umiditate, și în lungul unor 

văi/pâraie/ravene, cu predispoziție la eroziune, îndeplinind și un 

rol de protecție antierozională. 

UAT 

Dorobanțu, 

RN Dealul 

Ghiunghiur

mez 

(majoritatea 

suprafețelor

) 

februarie-

martie; 

octombrie-

noiembrie 

M05. Detectarea timpurie și stingerea incendiilor de pe 

pășuni 

Este necesară implementarea unui sistem de detectare timpurie 

a incendiilor și intervenția rapidă pentru stingerea acestora 

înainte de a  se extinde în tufărișuri. 

UAT 

Dorobanțu, 

RN Dealul 

Ghiunghiur

mez (toate 

suprafețele) 

tot anul 
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Specie/ 

habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare la 

nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiunea/ 

ameninţarea) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a modalităților de punere în 

aplicare, eficacitate) 

Măsuri de 

conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

M06. CB07 - Reconstrucția ecologică a habitatelor 

degradate (regenerare, refacere, plantare, etc.) 

Câteva porțiuni ale habitatului, situate în diverse locații, 

afectate de incendii repetate de-a lungul anilor, pot face obiectul 

restaurării/ reconstrucției ecologice. Se vor identifica prin studii 

de fezabilitate cele mai eficiente măsuri de restaurare a 

tufărișurilor de foioase ponto-sarmatice pentru fiecare situație 

particular. 

UAT 

Dorobanțu, 

RN Dealul 

Ghiunghiur

mez (câteva 

suprafețe) 

1 noiembrie 

– 15 aprilie, 

cu excepția 

perioadei în 

care solul 

este 

înghețat 

M07. CB01 - Prevenirea înlocuirii tufărișurilor (semi-

)naturale cu pajiști stepice sau cu plantații artificiale 

În trecut au fost efectuate lucrări de plantare cu sălcioară 

(Elaeagnus angustifolia), salcâm (Robinia pseudacacia), 

cenușer (Ailanthus altissima) a unor zone cu tufărișuri sau chiar 

declararea lor ca terenuri degradate și includerea în perimetre 

de ameliorare care au făcut obiectul împăduririi și includerii în 

fond forestier. Se vor interzice pe viitor astfel de practici în 

cazul habitatelor de tufărișuri și se vor aborda altfel de 

modalități de combatere a degradării terenului. 

UAT 

Dorobanțu, 

RN Dealul 

Ghiunghiur

mez (câteva 

suprafețe) 

tot anul 

B10 - Tăieri 

ilegale 

1 (S) M08. CB07 - Combaterea tăierilor ilegale 

Există câteva suprafețe ale habitatului, situate de obicei în 

proximitatea unor drumuri de servitute/exploatare, a terenurilor 

agricole sau a stânelor, pe care au fost inventariate exemplare 

izolate tăiate fie pentru utilizarea ca lemn de foc fie pentru 

hrănirea animalelor cu frunzișul arbuștilor.  Se interzice tăierea 

UAT 

Dorobanțu, 

RN Dealul 

Ghiunghiur

mez, 

Dereaua 

Neamțului 

tot anul 
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Specie/ 

habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare la 

nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiunea/ 

ameninţarea) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a modalităților de punere în 

aplicare, eficacitate) 

Măsuri de 

conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

tufărișurilor situate pe pășuni, în alt scop decât regenerarea 

acestora. 

(câteva 

suprafețe) 

M09. CB01 - Prevenirea înlocuirii tufărișurilor (semi-

)naturale cu pajiști stepice sau cu plantații artificiale 

În trecut au fost efectuate lucrări de plantare cu sălcioară 

(Elaeagnus angustifolia), salcâm (Robinia pseudacacia), 

cenușer (Ailanthus altissima) a unor zone cu tufărișuri sau chiar 

declararea lor ca terenuri degradate și includerea în perimetre 

de ameliorare care au făcut obiectul împăduririi și includerii în 

fond forestier. Se vor interzice pe viitor astfel de practici în 

cazul habitatelor de tufărișuri și se vor aborda altfel de 

modalități de combatere a degradării terenului. 

UAT 

Dorobanțu, 

RN Dealul 

Ghiunghiur

mez (câteva 

suprafețe) 

tot anul 

M10. CB08 - Reconstrucția ecologică a habitatelor 

degradate (regenerare, refacere, plantare, etc.) 

Suprafețele de tufărișuri de pe care au fost tăiate tufe fie pentru 

utilizarea ca lemn de foc fie pentru hrănirea animalelor cu 

frunzișul arbuștilor pot face obiectul restaurării (împrejmuirea 

suprafeței pentru a permite tufelor/exemplarelor pășunate să 

crească în înălțime, aplicarea de tăieri de regenerare a tufelor, 

efectuarea de plantații, etc.). 

UAT 

Dorobanțu, 

RN Dealul 

Ghiunghiur

mez (câteva 

suprafețe) 

1 noiembrie 

– 15 aprilie, 

cu excepția 

perioadei în 

care solul 

este 

înghețat 

I02 - Alte specii 

exotice invazive 

decât cele 

declarate la nivel 

UE 

2 (M) M11. CI03 - Managementul, controlul sau eradicarea altor 

specii alohtone invazive decât cele declarate la nivelul UE  

Zonele cu specii alohtone neinvazive și invazive - sălcioară 

(Elaeagnus angustifolia), salcâm (Robinia pseudacacia), 

cenușer (Ailanthus altissima), etc. – vor face obiectul 

UAT 

Dorobanțu, 

RN Dealul 

Ghiunghiur

mez-Valea 

tot anul 
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Specie/ 

habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare la 

nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiunea/ 

ameninţarea) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a modalităților de punere în 

aplicare, eficacitate) 

Măsuri de 

conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

monitorizării pentru a menține controlul asupra acestor specii. 

În anumite cazuri, unde se constată extinderea acestora în dauna 

tufărișurilor, se pot aplica măsuri de management a speciilor 

invazive – tăierea, secuirea, combaterea chimică în situații 

particulare - dacă se consideră necesar. 

Ursului 

(câteva 

suprafețe) 

 

 

Măsurile de conservare necesare pentru a menține/restabili starea de conservare favorabilă a habitatului 91AA* Vegetație forestieră 

ponto-sarmatică cu stejar pufos în ariile naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean 

Specie/ 

habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare la 

nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiunea/ 

ameninţarea) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a modalităților de punere în 

aplicare, eficacitate) 

Măsuri de 

conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

91AA* 

Vegetație 

forestieră 

ponto-

sarmatică 

cu stejar 

pufos 

 

Medie sau 

redusă 

A09 - Pășunatul 

intensiv sau 

suprapășunatul cu 

animale 

2.129655 

(M) 

 

M01. CA06 - Interzicerea pășunatului 

Pentru a permite aducerea habitatului intr-o stare de conservare 

favorabilă, se impune interzicerea pășunării in pădure, activitate 

care este de altfel interzisă prin Codul  Silvic art. 109, alin 1. 

Pentru a preveni degradarea arboretelor generată de (supra-) 

pășunatul cu capre și oi sunt necesare următoarele: i) reducerea 

încărcăturii cu animale a pășunilor din zonă (≤ 0,25-0,3 

UVM/ha); ii) evitarea amplasării stânelor în imediata 

proximitate a zonelor cu păduri (≤ 500m); iii) interzicerea 

Conform 

anexei 1 

Tot anul 
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Specie/ 

habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare la 

nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiunea/ 

ameninţarea) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a modalităților de punere în 

aplicare, eficacitate) 

Măsuri de 

conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

accesului animalelor domestice în zona cu pădure în perioada 

aprilie -octombrie; iv) evitarea adăpostirii animalelor de căldura 

de la amiază în pădure; v) Consiliile locale vor delimita zonele 

de pășunat pentru animalele domestice și vor determina 

capacitatea de suport a acestora, stabilind zonele cu interdicție 

pentru pășunat vi) limitarea accesului strict in locurile de trecere 

și de adăpare convenite. 

 

M02. CA05 - Reconstrucția ecologică a habitatelor 

degradate (regenerare, refacere, plantare, etc.) 

Suprafețele (u.a-urile) in care a fost identificată o consistenta 

redusă a habitatului (< 5%), pot face obiectul restaurării 

habitatului prin regenerarea naturală cu semănături directe. 

Regenerarea trebuie făcută cu speciile reprezentative pentru 

habitatul 91AA*. 

A11 - 

Incendierea (ca 

practică pentru 

curățirea 

terenurilor 

agricole) 

2.333333 

(M) 

 

M03. CA06 - Prevenirea incendierii pășunilor și a pășunilor 

împădurite 

În lunile de primăvară (februarie-martie) și, uneori, de toamnă 

(octombrie-noiembrie) localnicii dau foc pășunilor pentru a 

arde vegetația ierboasă bătrână și uscată și a stimula regenerarea 

vegetației ierboase. Adeseori, aceste incendii se extind și in 

zonele de pășuni împădurite și chiar pădure (în principal la 

marginea enclavelor sau a subparcelelor cu teren așa zis 

neproductiv – NN din fondul forestier) și afectează habitatul 

cauzând uscarea exemplarelor, mai ales a celor tinere.  

Conform 

anexei 1 

februarie-

martie; 

octombrie-

noiembrie 
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Specie/ 

habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare la 

nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiunea/ 

ameninţarea) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a modalităților de punere în 

aplicare, eficacitate) 

Măsuri de 

conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

Se interzice incendierea pășunilor și crearea/amenajarea de 

benzi de prevenire a extinderii și/sau de izolare a incendiilor, de 

cca. 5-10 m lățime, prin îndepărtarea litierei și a resturilor 

combustibile, arare/ discuire, pe limitele perimetrale ale 

fondului forestier și/sau pe marginea drumurilor, a șoselelor, a 

căilor ferate (normale sau forestiere) ce trec prin păduri.   

 

M04. CA05 - Detectarea timpurie și stingerea incendiilor de 

pe pășuni le de la liziera pădurii și de pe pășunile 

împădurite; 

Este necesară implementarea unui sistem de detectare timpurie 

a incendiilor și intervenția rapidă pentru stingerea acestora 

înainte de a  se extinde în fondul forestier. 

 

M05. CA05 - Colaborarea între asociațiile agricole, 

consiliile locale și Administrația Podișului Nord Dobrogean 

și Serviciile pentru Situații de Urgență  

Administrația ROSCI0102 Podișul Nord Dobrogean, prin 

personalul calificat, asigură supravegherea și identificarea 

zonelor vulnerabile și aplică măsuri de prevenire și stingere a 

incendiilor; 

 

M06. CA05 - Supravegherea sporită a asociațiilor de 

animale care dețin în arendă parte din islazurile comunale 
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Specie/ 

habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare la 

nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiunea/ 

ameninţarea) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a modalităților de punere în 

aplicare, eficacitate) 

Măsuri de 

conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

și care sunt obligați prin prevederile contractuale să 

îngrijească corespunzător islazurile din arendă. 

B06 - 

Exploatarea de 

arbori individuali 

1.222222 

(S) 

 

M07. CB05 – Organizarea exploatării de arbori individuali 

numai sub supravegherea unei echipe specializate (personal 

silvic)  

Fenomenul apare mai ales când habitatul este prezent pe pășuni 

împădurite 

Conform 

anexei 1 

Octombrie - 

aprilie 

B07 - 

Exploatarea 

arborilor uscaţi 

sau in curs de 

uscare 

1 (S) M08. CB05 - Respectarea prevederilor standardului de 

certificare forestieră în ceea ce privește păstrarea unor 

arbori morți, în curs de uscare sau scorburoși. 

Se recomandă identificarea pădurilor cu valoare mare de 

conservare și păstrarea a minim 3 arbori uscați pe picior/ha cu 

un diametru de minim 20 de cm (la înălțimea de 1,30) pentru 

a asigura cuibăritul pentru speciile de păsări și pentru hrană. 

Se va monitoriza de către administrația ROSCI0102 Podișul 

Nord Dobrogean respectarea acestor prevederi.  

- In ua-urile 

în care se 

fac lucrări 

de 

exploatare. 

-Conform 

anexei 1 

Octombrie - 

aprilie 

B08 - 

Exploatarea 

arborilor bătrâni 

1 (S) M09. CB05 - Respectarea prevederilor standardului de 

certificare forestieră în ceea ce privește păstrarea unor 

arbori morți, în curs de uscare sau scorburoși. 

Se recomandă identificarea pădurilor cu valoare mare de 

conservare și păstrarea a minim 3 arbori uscați pe picior/ha cu 

un diametru de minim 20 de cm (la înălțimea de 1,30) pentru a 

asigura cuibăritul pentru speciile de păsări și pentru hrană. Se 

va monitoriza de către administrația ROSCI0102 Podișul Nord 

Dobrogean respectarea acestor prevederi 

- In ua-urile 

în care se 

fac lucrări 

de 

exploatare. 

-Conform 

anexei 1 

Octombrie - 

aprilie 
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Specie/ 

habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare la 

nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiunea/ 

ameninţarea) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a modalităților de punere în 

aplicare, eficacitate) 

Măsuri de 

conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

B10 - Tăieri 

ilegale 

1 (S) M10. CB07 - Combaterea tăierilor ilegale 

i) S-au identificat suprafețe ale habitatului unde au fost 

inventariate exemplare izolate tăiate (ilegal) pentru lemn de foc 

sau pentru diverse utilizări. Se impune: i) Asigurarea pazei și 

protecției pădurilor, conform prevederilor din normele și 

regulamentele silvice. 

ii) un control mai riguros al instituțiilor abilitate în parchetele 

de exploatare, prin care să se pună în aplicare legislația în 

vigoare (legea nr. 407/2005 – Codul Silvic art. 107, alin 1) în 

scopul îmbunătățirii stării de conservare a habitatului. 

Conform 

anexei 1   

Permanent 

B14 - 

Managementul 

forestier (ex. 

reducerea vârstei 

exploatabilității, , 

exploatarea 

pădurilor 

seculare, etc.) 

1.844094 

(M) 

 

M11. CB03 - Adaptarea măsurilor de management 

(silvotehnice) și a practicilor de exploatare a pădurilor în 

vederea  menținerii sau creșterii ponderii cvercineelor în 

arboret. 

Au fost identificate suprafețe pe care s-au instalat specii native 

(cărpinița, mojdrean etc.) ,acestea nu sunt specii principale, ci 

specii ajutătoare (secundare) care dacă sunt favorizate (prin 

extragerea speciilor principale) tind să invadeze, să copleșească 

și, pe termen lung, să elimine speciile principale (în cazul nostru 

speciile de cvercinee).  

Conform 

anexei 1 

Martie – 

aprilie 

Octombrie 

– decembrie  
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Specie/ 

habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare la 

nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiunea/ 

ameninţarea) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a modalităților de punere în 

aplicare, eficacitate) 

Măsuri de 

conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

M12. CB03 – Adoptarea (aplicarea) de măsuri silvotehnice 

în următorul amenajament silvic (singurul care poate avea 

un impact major pe termen lung) elaborate de specialiștii 

amenajiști în colaborare cu specialiștii pentru habitatele 

forestiere din cadrul ROSCI0102 Podișul Nord Dobrogean  

 

F09 - 

Depozitarea 

deșeurilor 

menajere/deșeuri 

provenite din 

baze de agrement 

2 (M) 

 

M13. CF05 – Reducerea/ eliminarea depozitării deșeurilor 

menajere. 

O problemă la nivel de ROSCI0102 Podișul Nord Dobrogean 

(si național) pentru care una din măsurile drastice ce trebuie 

aplicate cu efect imediat este aplicarea și înăsprirea 

contravențiilor pentru persoanele care depozitează deșeurile în 

alte locuri  decât cele special amenajate; 

 

M14. CF05 – Elaborarea și aplicarea de urgență a unui 

sistem de management al deșeurilor de către consiliile locale 

situate pe teritoriul sitului;  

 

M15. CF05 – Organizarea de seminarii educative în școli. 

 

Astfel de acțiuni sunt necesare în vederea conștientizării 

copiilor cu privire la efecte dezastroase ce pot apărea pe termen 

lung; 

 

Conform 

anexei 1 

Permanent  
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Specie/ 

habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare la 

nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiunea/ 

ameninţarea) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a modalităților de punere în 

aplicare, eficacitate) 

Măsuri de 

conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

M16. CF05 – Efectuarea de inspecții/controale periodice de 

către rangerii Administrației în zonele afectate de această 

practică. 

F10 - 

Depozitarea 

deșeurilor 

provenite din 

activități 

comerciale și 

industriale 

2 (M) M17. CF05 - Reducerea/ eliminarea depozitării deșeurilor 

provenite din activități comerciale și industriale.  

 

Suprafața afectată este destul de redusă, asta nu înseamnă că 

trebuie ignorat efectul acestei practici. Se recomandă de 

asemenea, elaborarea și aplicarea de urgență a unui sistem de 

management al deșeurilor de către consiliile locale adaptat 

sectorului comercial și industrial; 

 

M18. CF05 – Elaborarea și aplicarea de urgență a unui 

sistem de management al deșeurilor de către consiliile locale 

situate pe teritoriul sitului;  

 

M19. CF05 – Organizarea de seminarii educative în școli. 

 

Astfel de acțiuni sunt necesare în vederea conștientizării 

copiilor cu privire la efecte dezastroase ce pot apărea pe termen 

lung; 

 

M20. CF05 – Efectuarea de inspecții/controale periodice de 

către rangerii Administrației în zonele afectate de această 

practică. 

Conform 

anexei 1 

Permanent  
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Specie/ 

habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare la 

nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiunea/ 

ameninţarea) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a modalităților de punere în 

aplicare, eficacitate) 

Măsuri de 

conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

H01 - Operatiuni 

si exercitii 

terestre ale 

fortelor militare, 

paramilitare sau 

ale politiei 

1.450791 

(S) 

 

M21. CH01 - Reducerea impactului obiectivelor și 

activităților militare.  

Intensitatea impactului nu este foarte ridicată însă nu trebuie 

neglijate un set de măsuri ce se impun în general în aceste cazuri 

după cum urmează: i) să se mențină compoziția arboretului în 

condiții optime; ii) să nu se aplice metoda tăierilor rase în 

habitatul prioritar 91AA*; iii) păstrarea condițiilor actuale ale 

habitatului. 

Conform 

anexei 1 

Permanent  

I04 - Specii 

native 

problematice 

1.449729 

(S) 

 

M22. CB02 Menținerea măsurilor de management 

(silvotehnice) prevăzute în amenajamentul silvic și a 

practicilor de exploatare a pădurilor 

Au fost identificate suprafețe în care s-au instalat specii native 

(cărpinița, mojdrean etc.) acestea nu sunt specii principale ci 

specii ajutătoare (secundare) care dacă sunt favorizate (prin 

extragerea speciilor principale) tind să invadeze, să copleșească 

și, pe termen lung, să elimine speciile principale (în cazul nostru 

speciile de quercinee). În aceste cazuri se recomandă: i) 

aplicarea unor măsuri silvotehnice care sa ajute habitatul sa 

ajungă la starea inițială; ii) corelarea schemelor de împădurire 

din amenajamentele silvice cu nevoile actuale ale habitatului; 

iii) estomparea răspândirii speciilor problematice prin măsuri 

de management a speciilor invazive – tăierea, secuirea, 

combaterea chimică în situații particulare - dacă se consideră 

necesar. 

Conform 

anexei 1 

Martie – 

aprilie 

Octombrie - 

noiembrie 
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Specie/ 

habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare la 

nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiunea/ 

ameninţarea) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a modalităților de punere în 

aplicare, eficacitate) 

Măsuri de 

conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

A se vedea Apendix pentru detalierea recomandărilor privind 

aplicarea acestor măsuri. 

L01 - Procesele 

naturale abiotice 

(ex. eroziune, 

salinizare, 

inundare, 

uscăciune, etc.) 

1.0754 (S) 

 

M23. CL01 Management of habitats (others than 

agriculture and forest) to slow, stop or reverse natural 

processes/ Combaterea eroziunii 

Se recomandă urmărirea menținerii stării de conservare actuale 

a habitatului 91AA*. Se recomandă urmărirea îndeaproape a 

amenințării evitând pe cât posibil accentuarea proceselor de 

eroziune și uscăciune (prin menținerea unei consistențe optime 

a habitatului). 

Conform 

anexei 1 

Permanent  

L06 - Relații 

interspecifice 

(competiție, 

prădare, 

parazitism, 

patogeni) 

1.885318 

(M) 

Idem M11. CB03 - Adaptarea măsurilor de management 

(silvotehnice) și a practicilor de exploatare a pădurilor în 

vederea  menținerii sau creșterii ponderii cvercineelor în 

arboret. 

O presiune/amenințare ce se manifestă destul de puternic în 

cazul habitatului 91AA*prin invadarea (copleșirea) speciilor 

principale de către speciile secundare (creșterea semnificativă a 

suprafețelor cu mojdrean și/sau cărpiniță) și pentru care se 

impun următoarele măsuri: i)să nu se aplice tăieri de regenerare 

până nu este asigurată regenerarea naturală (și nu numai) cu 

specii principale, în cazul de față, specii de cvercinee; ii)  să se 

folosească pe cât posibil sămânță și puieți cu proveniență 

locală; iii) să se urmărească eliminarea progresivă a speciilor 

secundare și încurajarea speciilor principale; iv)  după 

Conform 

anexei 1 

Martie – 

aprilie 

Octombrie - 

noiembrie 
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Specie/ 

habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare la 

nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiunea/ 

ameninţarea) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a modalităților de punere în 

aplicare, eficacitate) 

Măsuri de 

conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

instalarea regenerării (fie din sămânță fie din puieți) să se aplice 

ajutorarea regenerării speciilor principale prin descopleșiri. 

N02 - Secete și 

precipitaţii reduse 

1.979844 

(M) 

 

M24. CN02 Implementarea de măsuri de adaptare la 

schimbările climatice 

Această presiune se manifestă global la nivelul sitului și este 

dificil de a se propune măsuri punctuale.  

Se recomandă, așa cum prevăd și normele silvice, umărirea de 

compoziții țel corespunzătoare stațiunilor și tipurilor 

fundamentale de pădure, asigurarea pe cât posibil a regenerării 

generative sau efectuarea de însămânțări/plantații cu material 

genetic de proveniență locală. Materialul de reproducere să se 

asigure din surse selecționate, testate șau calificate conform 

legislației în vigoare privind producerea, utilizarea și transferul 

materialelor forestiere de reproducere. 

Conform 

anexei 1 

---- 
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Măsurile de conservare necesare pentru a menține/restabili starea de conservare favorabilă a habitatului 91I0* Vegetație de silvostepă 

eurosiberiană cu Quercus spp. în ariile naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean 

Specie/ 

habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare la 

nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiunea/ 

ameninţarea) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a modalităților de punere în 

aplicare, eficacitate) 

Măsuri de 

conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

91I0* 

Vegetație 

de 

silvostepă 

eurosiberia

nă cu 

Quercus 

spp.  

Bună A09 - Pășunatul 

intensiv sau 

suprapășunatul cu 

animale 

1.846828 

(M) 

 

M01. CA06 - Interzicerea pășunatului 

Pentru a permite aducerea habitatului intr-o stare de conservare 

favorabilă, se impune interzicerea pășunării in pădure, activitate 

care este de altfel interzisă prin Codul  Silvic art. 109, alin 1. 

Pentru a preveni degradarea arboretelor generată de (supra-) 

pășunatul cu capre și oi sunt necesare următoarele: i) reducerea 

încărcăturii cu animale a pășunilor din zonă (≤ 0,25-0,3 

UVM/ha); ii) evitarea amplasării stânelor în imediata 

proximitate a zonelor cu păduri (≤ 500m); iii) interzicerea 

accesului animalelor domestice în zona cu pădure în perioada 

aprilie -octombrie; iv) evitarea adăpostirii animalelor de căldura 

de la amiază în pădure; v) Consiliile locale vor delimita zonele 

de pășunat pentru animalele domestice și vor determina 

capacitatea de suport a acestora, stabilind zonele cu interdicție 

pentru pășunat vi) limitarea accesului strict in locurile de trecere 

și de adăpare convenite. 

în 

arboretele 

limitrofe 

păşunilor, 

conform 

localizarii 

presiunii 

din Anexa 1 

Aprilie - 

septembrie 

B05 - 

Exploatarea 

pădurii fără 

replantare sau 

regenerare 

naturală 

1 (S) M02. CB02 Menținerea măsurilor de management 

(silvotehnice) prevăzute în amenajamentul silvic și a 

practicilor de exploatare a pădurilor 

Pentru a preveni această presiune – i) conform Codului Silvic, 

exploatarea pădurilor trebuie să fie urmată de regenerarea 

acesteia în maxim 2 ani; ii) măsuri de replantare a suprafeţelor 

afectate cu specii native de provenienţă locală; iii) Stoparea 

Conform 

localizarii 

presiunii 

din Anexa 1 

Anual în 

unităţile 

amenajistic

e unde sunt 

propuse 

lucrări de 

exploatare a 



 

POIM-cod SMIS 116964 
Page 21 of 143 

 

Specie/ 

habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare la 

nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiunea/ 

ameninţarea) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a modalităților de punere în 

aplicare, eficacitate) 

Măsuri de 

conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

fenomenului tăierilor ilegale și respectarea prevederilor 

reglemetărilor legale în vigoare cu privire la regenerarea 

pădurilor.  

 

masei 

lemnoase 

sau 

ajutorarea 

regenerării 

naturale. 

B07 - 

Exploatarea 

arborilor uscaţi 

sau in curs de 

uscare 

1.058455 

(S) 

 

M03. CB05 Adaptarea sau schimbarea managementului 

forestier/ bazelor de amenajare și practicilor de exploatare 

 

Se propun următoarele măsuri: 

i) echilibrarea claselor de vârstă prin amenajamentele silvice . 

ii) identificarea de păduri cu valoare ridicată de conservare și 

menținerea acestora 

iii) păstrarea a cel puțin 1-3 arbori morți pe picior/ha cu un 

diametru la înălțimea pieptului de cel puțin 20 cm/ha 

Conform 

localizarii 

presiunii 

din Anexa 1 

Anual în 

unităţile 

amenajistic

e unde sunt 

propuse 

lucrări de 

exploatare a 

masei 

lemnoase 

sau 

ajutorarea 

regenerării 

naturale. 

M04. CB05 - Respectarea prevederilor standardului de 

certificare forestieră în ceea ce privește păstrarea unor 

arbori morți, în curs de uscare sau scorburoși. 

Se recomandă identificarea pădurilor cu valoare mare de 

conservare și păstrarea a minim 3 arbori uscați pe picior/ha cu 

un diametru de minim 20 de cm (la înălțimea de 1,30) pentru a 

asigura cuibăritul pentru speciile de păsări și pentru hrană. Se 

Conform 

localizarii 

presiunii 

din Anexa 1 
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Specie/ 

habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare la 

nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiunea/ 

ameninţarea) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a modalităților de punere în 

aplicare, eficacitate) 

Măsuri de 

conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

va monitoriza de către administrația ROSCI0102 Podișul Nord 

Dobrogean respectarea acestor prevederi 

B08 - 

Exploatarea 

arborilor bătrâni 

1 (S) M05. CB05 Adaptarea sau schimbarea managementului 

forestier/ bazelor de amenajare și practicilor de exploatare 

 

Se propun următoarele măsuri: 

i) echilibrarea claselor de vârstă prin amenajamentele silvice . 

ii) identificarea de păduri cu valoare ridicată de conservare și 

menținerea acestora 

iii) păstrarea a cel puțin 1-3 arbori morți pe picior/ha cu un 

diametru la înălțimea pieptului de cel puțin 20 cm 

Conform 

localizarii 

presiunii 

din Anexa 1 

Anual în 

unităţile 

amenajistic

e unde sunt 

propuse 

lucrări de 

exploatare a 

masei 

lemnoase 

sau 

ajutorarea 

regenerării 

naturale. 

M06. CB05 - Respectarea prevederilor standardului de 

certificare forestieră în ceea ce privește păstrarea unor 

arbori morți, în curs de uscare sau scorburoși. 

Se recomandă identificarea pădurilor cu valoare mare de 

conservare și păstrarea a minim 3 arbori uscați pe picior/ha cu 

un diametru de minim 20 de cm (la înălțimea de 1,30) pentru a 

asigura cuibăritul pentru speciile de păsări și pentru hrană. Se 

va monitoriza de către administrația ROSCI0102 Podișul Nord 

Dobrogean respectarea acestor prevederi 

Conform 

localizarii 

presiunii 

din Anexa 1 
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Specie/ 

habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare la 

nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiunea/ 

ameninţarea) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a modalităților de punere în 

aplicare, eficacitate) 

Măsuri de 

conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

B10 - Tăieri 

ilegale 

1.17672 (S) 

 

M07. CB07 - Combaterea tăierilor ilegale 

 

Se propun următoarele măsuri: 

ii) Asigurarea pazei și protecției pădurilor, conform 

prevederilor din normele și regulamentele silvice. 

iii) Se impune un control mai riguros al instituțiilor 

abilitate în parchetele de exploatare, prin care să se pună în 

aplicare legislația în vigoare (legea nr. 407/2005 – Codul Silvic 

art. 107, alin 1) în scopul îmbunătățirii stării de conservare a 

habitatului.   

Conform 

localizarii 

presiunii 

din Anexa 1 

tot parcusul 

anului 

B14 - 

Managementul 

forestier (ex. 

reducerea vârstei 

exploatabilității, , 

exploatarea 

pădurilor 

seculare, etc.) 

1.787154 

(M) 

  

M08. CB02 Menținerea măsurilor de management 

(silvotehnice) prevăzute în amenajamentul silvic și a 

practicilor de exploatare a pădurilor 

 

Se propun următoarele măsuri: 

i) Lucrări de ajutorare a regenerării și îngrijire a semințișurilor: 

mobilizarea solului, înlăturarea speciilor secundare și a 

subarboretului din jurul semințișului instalat; realizarea de 

plantații (eventual la semãnături directe) în cazul în care 

fructificațiile sunt foarte rare sau semințișul speciilor de 

cvercinee nu se instaleazã în ochiurile deschise prin tãieri de 

regenerare,descopleșiri în primii 2-3 ani de la instalarea 

semințișului, de 2 ori pe an una la începutul sezonului de 

vegetație (luna mai)și alta spre sfârșitul acestuia (lunile 

septembrie – octombrie); în cazul plantațiilor executate în zone 

Conform 

localizarii 

presiunii 

din Anexa 1 

Anual în 

unităţile 

amenajistic

e unde sunt 

propuse 

lucrări de 

exploatare a 

masei 

lemnoase. 

Lucrări de 

ajutorare a 

regenerării 

naturale, 

lucrări de 

îngrijire și 
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Specie/ 

habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare la 

nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiunea/ 

ameninţarea) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a modalităților de punere în 

aplicare, eficacitate) 

Măsuri de 

conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

și/sau perioade secetoase se recomandă receparea acestora, cu 

excepția plantațiilor realizate cu puieți cu rădăcina protejată 

ii) se vor executa lucrări de îngrijire și conducere specifice 

fiecărui stadiu de dezvoltare. Intensitatea și periodicitatea 

acestor lucrãri se vor adopta în raport cu funcția de protecție 

prioritarã atribuitã 

iii) tăierile și lucrările de regenerare se vor realiza conform cu 

prevederile amenajametului silvic, urmărindu-se pe cât posibil 

regenerarea generativă a speciilor principale de stajari 

(brumăriu, pedunculat, pufos) 

iv) echilibrarea claselor de vârstă prin amenajamentele silvice 

A se vedea Apendix pentru detalierea recomandărilor privind 

aplicarea acestor măsuri. 

conducere 

aarboretelor 

H01 - Operatiuni 

si exercitii 

terestre ale 

fortelor militare, 

paramilitare sau 

ale politiei 

1 (S) 

 

M09. CH01 Reducerea impactului obiectivelor și 

activităților militare 

 

Intensitatea impactului nu este foarte ridicată însă nu trebuie 

neglijate un set de măsuri ce se impun în general în aceste cazuri 

după cum urmează: i) să se mențină compoziția arboretului în 

condiții optime; ii) să nu se aplice metoda tăierilor rase în 

habitatul prioritar 91I0*; iii) păstrarea condițiilor actuale ale 

habitatului. 

Conform 

localizarii 

presiunii 

din Anexa 1 

 

I02 - Alte specii 

exotice invazive 

decât cele 

1 (S) Idem M08. CB02 Conform 

localizarii 

presiunii 

din Anexa 1 

Anual în 

unităţile 

amenajistic

e unde sunt 
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Specie/ 

habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare la 

nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiunea/ 

ameninţarea) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a modalităților de punere în 

aplicare, eficacitate) 

Măsuri de 

conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

declarate la nivel 

UE 

propuse 

lucrări de 

exploatare a 

masei 

lemnoase. 

Lucrări de 

ajutorare a 

regenerării 

naturale, 

lucrări de 

îngrijire și 

conducere a 

arboretelor 

I04 - Specii 

native 

problematice 

1.897391 

(M) 

 

M10. CB03 Adaptarea măsurilor de management 

(silvotehnice) și a practicilor de exploatare a pădurilor în 

vederea  menținerii sau creșterii ponderii cvercineelor în 

arboret. 

 

Se propun următoarele măsuri: 

i) În arboretele exploatabile se vor aplica lucrări de ajutorare a 

regenerării șii îngrijire a semințișurilor: mobilizarea solului, 

înlăturarea speciilor secundare și a subarboretului din jurul 

semințișului instalat; realizarea de plantații (eventual la 

semănături directe) în cazul în care fructificațiile sunt foarte 

rare sau semințișul speciilor de cvercinee nu se instalează în 

ochiurile deschise prin tăieri de regenerare, descopleșiri în 

Conform 

localizarii 

presiunii 

din Anexa 1 

Anual în 

unităţile 

amenajistic

e unde sunt 

propuse 

lucrări de 

exploatare a 

masei 

lemnoase. 

lucrări de 

ajutorare a 

regenerării 
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Specie/ 

habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare la 

nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiunea/ 

ameninţarea) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a modalităților de punere în 

aplicare, eficacitate) 

Măsuri de 

conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

primii 2-3 ani de la instalarea semințișului, de 2 ori pe an una la 

începutul sezonului de vegetație (luna mai)și alta spre sfârșitul 

acestuia (lunile septembrie – octombrie); în cazul plantațiilor 

executate în zone și/sau perioade secetoase se recomandă 

receparea acestora, cu excepția plantațiilor realizate cu puieți cu 

rădăcina protejată 

ii) se vor executa lucrări de îngrijire și conducere specifice 

fiecărui stadiu de dezvoltare. Intensitatea și periodicitatea 

acestor lucrări se vor adopta în raport cu funcția de protecție 

prioritară atribuită, urmărind promovarea speciilor de 

cvercinee 

iii) tăierile și lucrările de regenerare se vor realiza conform cu 

prevederile amenajametului silvic (cu aplicarea cercetărilor 

privitoare la tăierile de regenerare în ochiuri mici care au avut 

succes în instalarea unor semințișuri viabile), urmărindu-se pe 

cât posibil regenerarea naturală din sămânță a speciilor 

principale de stejari (gorun, brumăriu, pedunculat) și 

completarea prin plantații cu puieți de cvercineee de 

proveniență locală adaptate genetic specificului habitatului 

iv) în arboretele exploatabile degradate se va evita înlăturarea 

arboretului matur până cănd regenerarea naturală nu este 

asigurată prin aplicarea tuturor măsurilor de mai sus 

v) se va lua în considerare adaptarea compozițiilor de 

regenerare în zone unde în urma tăierilor de regenerare 

anterioare și instalării de plantații se constată succesiuni 

nedorite sau chiar pierderea stratului arboricol, prin mărirea 

proporției speciilor de cvercineee, plantarea lor în amestec cu 

speciile de ajutor în pâlcuri mari (nu pe rânduri), adoptarea 

naturale, 

lucrări de 

îngrijire și 

conducere a 

arboretelor 
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Specie/ 

habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare la 

nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiunea/ 

ameninţarea) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a modalităților de punere în 

aplicare, eficacitate) 

Măsuri de 

conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

unor specii de cvercinee cu caracter mai pronunțat xerofil și 

termofil 

 

I05 - Boli si 

daunatori 

1 (S) M11. CI07 Combaterea și eradicarea bolilor plantelor și 

animalelor, agenților patogeni și dăunătorilor 

Măsuri propuse: 

i) Depistarea şi prognoza populaţiilor de dăunători. 

ii) Combaterea populaţiilor de dăunători cu mijloace specifice. 

iii) Realizarea unor arborete optim diversificate structural şi 

compoziţional regenerate generativ şi o bună igienizare a 

acestora. 

iii) Respectarea normelor în vigoare în cazul lucrărilor de 

exploatare. 

iv) Protejarea păsărilor entomofage. 

v) Executarea împăduririlor sau completărilor 

vi) Colaborarea cu specialiști în fitopatologie (i.e. INCDS 

Marin Drăcea) pentru prognoza și combaterea populaţiilor de 

dăunători 

Conform 

localizarii 

presiunii 

din Anexa 1 

Martie-

Octombrie 

L01 - Procesele 

naturale abiotice 

(ex. eroziune, 

salinizare, 

inundare, 

uscăciune, etc.) 

1 (S) 

 

M12. CL01 Management of habitats (others than 

agriculture and forest) to slow, stop or reverse natural 

processes/ Combaterea eroziunii 

Conform 

localizarii 

presiunii 

din Anexa 1 
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Specie/ 

habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare la 

nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiunea/ 

ameninţarea) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a modalităților de punere în 

aplicare, eficacitate) 

Măsuri de 

conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

L06 - Relații 

interspecifice 

(competiție, 

prădare, 

parazitism, 

patogeni) 

1.625095 

(M) 

  

Idem M10. CB03 Conform 

localizarii 

presiunii 

din Anexa 1 

Anual în 

unităţile 

amenajistic

e unde sunt 

propuse 

lucrări de 

exploatare a 

masei 

lemnoase. 

lucrări de 

ajutorare a 

regenerării 

naturale, 

lucrări de 

îngrijire și 

conducere a 

arboretelor 

N02 - Secete și 

precipitaţii reduse 

1.87925 

(M) 

 

M12. CN02 Implementarea de măsuri de adaptare la 

schimbările climatice 

 

Această presiune se manifestă global la nivelul sitului și este 

dificil de a se propune măsuri punctuale.  

Se recomandă, așa cum prevăd și normele silvice, umărirea de 

compoziții țel corespunzătoare stațiunilor și tipurilor 

fundamentale de pădure, asigurarea pe cât posibil a regenerării 

Conform 

localizarii 

presiunii 

din Anexa 1 
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Specie/ 

habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare la 

nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiunea/ 

ameninţarea) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a modalităților de punere în 

aplicare, eficacitate) 

Măsuri de 

conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

generative sau efectuarea de însămânțări/plantații cu material 

genetic de proveniență locală. Materialul de reproducere să se 

asigure din surse selecționate, testate șau calificate conform 

legislației în vigoare privind producerea, utilizarea și transferul 

materialelor forestiere de reproducere. 
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Măsurile de conservare necesare pentru a menține/restabili starea de conservare favorabilă a habitatului 91M0 Păduri balcano-panonice 

de cer şi gorun în ariile naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean 

Specie/ 

habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare la 

nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiunea/ 

ameninţarea) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a modalităților de punere în 

aplicare, eficacitate) 

Măsuri de 

conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

    M02. CB08 - Reconstrucția ecologică a habitatelor 

degradate (regenerare, refacere, plantare, etc.) 

 

Unele porțiuni ale habitatului sau plantații degradate, care sunt 

afectate mai intens de pășunat, pot face obiectul restaurării 

(împrejmuirea suprafeței pentru a permite instalarea 

semințisului/dezvoltarea puieților de cvercineee plantați în 

înălțime, aplicarea de tăieri de recepare la exemplarele 

eafectate, efectuarea de completări , plantații, etc.). 

în 

arboretele 

limitrofe 

păşunilor, 

conform 

localizarii 

presiunii 

din Anexa 1 

 

B14 - 

Managementul 

forestier (ex. 

reducerea vârstei 

exploatabilității, , 

exploatarea 

pădurilor 

seculare, etc.) 

1.86151 

(M) 

  

M03. CB02 Menținerea măsurilor de management 

(silvotehnice) prevăzute în amenajamentul silvic și a 

practicilor de exploatare a pădurilor 

 

Se propun următoarele măsuri: 

i) În arboretele exploatabile se vor aplica lucrări de ajutorare a 

regenerării și îngrijire a semințișurilor: mobilizarea solului, 

înlăturarea speciilor secundare și a subarboretului din jurul 

semințișului instalat; realizarea de plantații (eventual la 

semănături directe) în cazul în care fructificațiile sunt foarte 

rare sau semințișul speciilor de cvercinee nu se instalează în 

ochiurile deschise prin tăieri de regenerare, descopleșiri în 

primii 2-3 ani de la instalarea semințișului, de 2 ori pe an una la 

începutul sezonului de vegetație (luna mai)și alta spre sfârșitul 

acestuia (lunile septembrie – octombrie); în cazul plantațiilor 

Conform 

localizarii 

presiunii 

din Anexa 1 

Anual în 

unităţile 

amenajistic

e unde sunt 

propuse 

lucrări de 

exploatare a 

masei 

lemnoase. 

Lucrări de 

ajutorare a 

regenerării 

naturale, 

lucrări de 

îngrijire și 
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Specie/ 

habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare la 

nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiunea/ 

ameninţarea) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a modalităților de punere în 

aplicare, eficacitate) 

Măsuri de 

conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

executate în zone și/sau perioade secetoase se recomandă 

receparea acestora, cu excepția plantațiilor realizate cu puieți cu 

rădăcina protejată 

ii) se vor executa lucrări de îngrijire și conducere specifice 

fiecărui stadiu de dezvoltare. Intensitatea și periodicitatea 

acestor lucrări se vor adopta în raport cu funcția de protecție 

prioritară atribuită, urmărind promovarea speciilor de 

cvercinee 

iii) tăierile și lucrările de regenerare se vor realiza conform cu 

prevederile amenajametului silvic (cu aplicarea cercetărilor 

privitoare la tăierile de regenerare în ochiuri mici care au avut 

succes în instalarea unor semințișuri viabile), urmărindu-se pe 

cât posibil regenerarea naturală din sămânță a speciilor 

principale de stejari (brumăriu, pedunculat, pufos) și 

completarea prin plantații cu puieți de cvercineee de 

proveniență locală adaptate genetic specificului habitatului 

iv) echilibrarea claselor de vârstă prin amenajamentele silvice 

A se vedea Apendix pentru detalierea recomandărilor privind 

aplicarea acestor măsuri. 

 

conducere a 

arboretelor 

I04 - Specii 

native 

problematice 

1.858237 

(M) 

 

M04. CB03 Adaptarea măsurilor de management 

(silvotehnice) și a practicilor de exploatare a pădurilor în 

vederea  menținerii sau creșterii ponderii cvercineelor în 

arboret. 

 

Se propun următoarele măsuri: 

i) În arboretele exploatabile se vor aplica lucrări de ajutorare a 

regenerării șii îngrijire a semințișurilor: mobilizarea solului, 

Conform 

localizarii 

presiunii 

din Anexa 1 

Anual în 

unităţile 

amenajistic

e unde sunt 

propuse 

lucrări de 

exploatare a 

masei 
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Specie/ 

habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare la 

nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiunea/ 

ameninţarea) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a modalităților de punere în 

aplicare, eficacitate) 

Măsuri de 

conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

înlăturarea speciilor secundare și a subarboretului din jurul 

semințișului instalat; realizarea de plantații (eventual la 

semănături directe) în cazul în care fructificațiile sunt foarte 

rare sau semințișul speciilor de cvercinee nu se instalează în 

ochiurile deschise prin tăieri de regenerare, descopleșiri în 

primii 2-3 ani de la instalarea semințișului, de 2 ori pe an una la 

începutul sezonului de vegetație (luna mai)și alta spre sfârșitul 

acestuia (lunile septembrie – octombrie); în cazul plantațiilor 

executate în zone și/sau perioade secetoase se recomandă 

receparea acestora, cu excepția plantațiilor realizate cu puieți cu 

rădăcina protejată 

ii) se vor executa lucrări de îngrijire și conducere specifice 

fiecărui stadiu de dezvoltare. Intensitatea și periodicitatea 

acestor lucrări se vor adopta în raport cu funcția de protecție 

prioritară atribuită, urmărind promovarea speciilor de 

cvercinee 

iii) tăierile și lucrările de regenerare se vor realiza conform cu 

prevederile amenajametului silvic (cu aplicarea cercetărilor 

privitoare la tăierile de regenerare în ochiuri mici care au avut 

succes în instalarea unor semințișuri viabile), urmărindu-se pe 

cât posibil regenerarea naturală din sămânță a speciilor 

principale de stejari (brumăriu, pedunculat, pufos) și 

completarea prin plantații cu puieți de cvercineee de 

proveniență locală adaptate genetic specificului habitatului 

iv) în arboretele exploatabile degradate se va evita înlăturarea 

arboretului matur până cănd regenerarea naturală nu este 

asigurată prin aplicarea tuturor măsurilor de mai sus 

lemnoase. 

lucrări de 

ajutorare a 

regenerării 

naturale, 

lucrări de 

îngrijire și 

conducere a 

arboretelor 
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Specie/ 

habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare la 

nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiunea/ 

ameninţarea) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a modalităților de punere în 

aplicare, eficacitate) 

Măsuri de 

conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

v) se va lua în considerare adaptarea compozițiilor de 

regenerare în zone unde în urma tăierilor de regenerare 

anterioare și instalării de plantații se constată succesiuni 

nedorite sau chiar pierderea stratului arboricol, prin mărirea 

proporției speciilor de cvercineee, plantarea lor în amestec cu 

speciile de ajutor în pâlcuri mari (nu pe rânduri), adoptarea 

unor specii de cvercinee cu caracter mai pronunțat xerofil și 

termofil 

 

L06 - Relații 

interspecifice 

(competiție, 

prădare, 

parazitism, 

patogeni) 

1 (S) 

  

Idem M04. CB03 Conform 

localizarii 

presiunii 

din Anexa 1 

Anual în 

unităţile 

amenajistic

e unde sunt 

propuse 

lucrări de 

exploatare a 

masei 

lemnoase. 

lucrări de 

ajutorare a 

regenerării 

naturale, 

lucrări de 

îngrijire și 

conducere a 

arboretelor 
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Specie/ 

habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare la 

nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiunea/ 

ameninţarea) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a modalităților de punere în 

aplicare, eficacitate) 

Măsuri de 

conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

N02 - Secete și 

precipitaţii reduse 

1.916712 

(M) 

 

M05. CN02 Implementarea de măsuri de adaptare la 

schimbările climatice 

 

Această presiune se manifestă global la nivelul sitului și este 

dificil de a se propune măsuri punctuale.  

Se recomandă, așa cum prevăd și normele silvice, umărirea de 

compoziții țel corespunzătoare stațiunilor și tipurilor 

fundamentale de pădure, asigurarea pe cât posibil a regenerării 

generative sau efectuarea de însămânțări/plantații cu material 

genetic de proveniență locală. Materialul de reproducere să se 

asigure din surse selecționate, testate șau calificate conform 

legislației în vigoare privind producerea, utilizarea și transferul 

materialelor forestiere de reproducere. 

Conform 

localizarii 

presiunii 

din Anexa 1 
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Măsurile de conservare necesare pentru a menține/restabili starea de conservare favorabilă a habitatului 91Y0 Păduri dacice de stejar şi 

carpen în ariile naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean 

Specie/ 

habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare la 

nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiunea/ 

ameninţarea) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a modalităților de punere în 

aplicare, eficacitate) 

Măsuri de 

conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

91Y0 

Păduri 

dacice de 

stejar şi 

carpen 

Bună A09 - Pășunatul 

intensiv sau 

suprapășunatul cu 

animale 

1.411081 

(S) 

 

M01. CA06 - Interzicerea pășunatului 

 

Pentru a permite aducerea habitatului intr-o stare de conservare 

favorabilă, se impune interzicerea pășunării in pădure, activitate 

care este de altfel interzisă prin Codul  Silvic art. 109, alin 1. 

Pentru a preveni degradarea arboretelor generată de (supra-) 

pășunatul cu capre și oi sunt necesare următoarele: i) reducerea 

încărcăturii cu animale a pășunilor din zonă (≤ 0,25-0,3 

UVM/ha); ii) evitarea amplasării stânelor în imediata 

proximitate a zonelor cu păduri (≤ 500m); iii) interzicerea 

accesului animalelor domestice în zona cu pădure în perioada 

aprilie -octombrie; iv) evitarea adăpostirii animalelor de căldura 

de la amiază în pădure; v) Consiliile locale vor delimita zonele 

de pășunat pentru animalele domestice și vor determina 

capacitatea de suport a acestora, stabilind zonele cu interdicție 

pentru pășunat vi) limitarea accesului strict in locurile de trecere 

și de adăpare convenite. 

în 

arboretele 

limitrofe 

păşunilor, 

conform 

localizarii 

presiunii 

din Anexa 1 

Aprilie - 

octombrie 

M02. CB08 - Reconstrucția ecologică a habitatelor 

degradate (regenerare, refacere, plantare, etc.) 

 

Unele porțiuni ale habitatului sau plantații degradate, care sunt 

afectate mai intens de pășunat, pot face obiectul restaurării 

(împrejmuirea suprafeței pentru a permite instalarea 

în 

arboretele 

limitrofe 

păşunilor, 

conform 

localizarii 

1 noiembrie 

– 15 aprilie, 

cu excepția 

perioadei în 

care solul 
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Specie/ 

habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare la 

nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiunea/ 

ameninţarea) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a modalităților de punere în 

aplicare, eficacitate) 

Măsuri de 

conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

semințisului/dezvoltarea puieților de cvercineee plantați în 

înălțime, aplicarea de tăieri de recepare la exemplarele 

eafectate, efectuarea de completări , plantații, etc.). 

presiunii 

din Anexa 1 

este 

înghețat 

B07 - 

Exploatarea 

arborilor uscaţi 

sau in curs de 

uscare 

1 (S) 

 

M03. CB05 Adaptarea sau schimbarea managementului 

forestier/ bazelor de amenajare și practicilor de exploatare 

 

Se propun următoarele măsuri: 

i) echilibrarea claselor de vârstă prin amenajamentele silvice . 

ii) identificarea de păduri cu valoare ridicată de conservare și 

menținerea acestora 

iii) păstrarea a cel puțin 1-3 arbori morți pe picior/ha cu un 

diametru la înălțimea pieptului de cel puțin 20 cm/ha 

Conform 

localizarii 

presiunii 

din Anexa 1 

Anual în 

unităţile 

amenajistic

e unde sunt 

propuse 

lucrări de 

exploatare a 

masei 

lemnoase 

sau 

ajutorarea 

regenerării 

naturale. 

M04. CB05 - Respectarea prevederilor standardului de 

certificare forestieră în ceea ce privește păstrarea unor 

arbori morți, în curs de uscare sau scorburoși. 

Se recomandă identificarea pădurilor cu valoare mare de 

conservare și păstrarea a minim 3 arbori uscați pe picior/ha cu 

un diametru de minim 20 de cm (la înălțimea de 1,30) pentru a 

asigura cuibăritul pentru speciile de păsări și pentru hrană. Se 

va monitoriza de către administrația ROSCI0102 Podișul Nord 

Dobrogean respectarea acestor prevederi 

Conform 

localizarii 

presiunii 

din Anexa 1 
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Specie/ 

habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare la 

nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiunea/ 

ameninţarea) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a modalităților de punere în 

aplicare, eficacitate) 

Măsuri de 

conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

B08 - 

Exploatarea 

arborilor bătrâni 

1 (S) M05. CB05 Adaptarea sau schimbarea managementului 

forestier/ bazelor de amenajare și practicilor de exploatare 

 

Se propun următoarele măsuri: 

i) echilibrarea claselor de vârstă prin amenajamentele silvice . 

ii) identificarea de păduri cu valoare ridicată de conservare și 

menținerea acestora 

iii) păstrarea a cel puțin 1-3 arbori morți pe picior/ha cu un 

diametru la înălțimea pieptului de cel puțin 20 cm 

Conform 

localizarii 

presiunii 

din Anexa 1 

Anual în 

unităţile 

amenajistic

e unde sunt 

propuse 

lucrări de 

exploatare a 

masei 

lemnoase 

sau 

ajutorarea 

regenerării 

naturale. 

M06. CB05 - Respectarea prevederilor standardului de 

certificare forestieră în ceea ce privește păstrarea unor 

arbori morți, în curs de uscare sau scorburoși. 

Se recomandă identificarea pădurilor cu valoare mare de 

conservare și păstrarea a minim 3 arbori uscați pe picior/ha cu 

un diametru de minim 20 de cm (la înălțimea de 1,30) pentru a 

asigura cuibăritul pentru speciile de păsări și pentru hrană. Se 

va monitoriza de către administrația ROSCI0102 Podișul Nord 

Dobrogean respectarea acestor prevederi 

Conform 

localizarii 

presiunii 

din Anexa 1 

 

B14 - 

Managementul 

forestier (ex. 

reducerea vârstei 

exploatabilității, , 

1.483871 

(S) 

  

M07. CB02 Menținerea măsurilor de management 

(silvotehnice) prevăzute în amenajamentul silvic și a 

practicilor de exploatare a pădurilor 

 

Se propun următoarele măsuri: 

Conform 

localizarii 

presiunii 

din Anexa 1 

Anual în 

unităţile 

amenajistic

e unde sunt 

propuse 
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Specie/ 

habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare la 

nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiunea/ 

ameninţarea) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a modalităților de punere în 

aplicare, eficacitate) 

Măsuri de 

conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

exploatarea 

pădurilor 

seculare, etc.) 

i) În arboretele exploatabile se vor aplica lucrări de ajutorare a 

regenerării și îngrijire a semințișurilor: mobilizarea solului, 

înlăturarea speciilor secundare și a subarboretului din jurul 

semințișului instalat; realizarea de plantații (eventual la 

semănături directe) în cazul în care fructificațiile sunt foarte 

rare sau semințișul speciilor de cvercinee nu se instalează în 

ochiurile deschise prin tăieri de regenerare, descopleșiri în 

primii 2-3 ani de la instalarea semințișului, de 2 ori pe an una la 

începutul sezonului de vegetație (luna mai)și alta spre sfârșitul 

acestuia (lunile septembrie – octombrie); în cazul plantațiilor 

executate în zone și/sau perioade secetoase se recomandă 

receparea acestora, cu excepția plantațiilor realizate cu puieți cu 

rădăcina protejată 

ii) se vor executa lucrări de îngrijire și conducere specifice 

fiecărui stadiu de dezvoltare. Intensitatea și periodicitatea 

acestor lucrări se vor adopta în raport cu funcția de protecție 

prioritară atribuită, urmărind promovarea speciilor de 

cvercinee 

iii) tăierile și lucrările de regenerare se vor realiza conform cu 

prevederile amenajametului silvic (cu aplicarea cercetărilor 

privitoare la tăierile de regenerare în ochiuri mici care au avut 

succes în instalarea unor semințișuri viabile), urmărindu-se pe 

cât posibil regenerarea naturală din sămânță a speciilor 

principale de stejari (gorun, brumăriu, pedunculat) și 

completarea prin plantații cu puieți de cvercineee de 

proveniență locală adaptate genetic specificului habitatului 

iv) echilibrarea claselor de vârstă prin amenajamentele silvice 

lucrări de 

exploatare a 

masei 

lemnoase. 

Lucrări de 

ajutorare a 

regenerării 

naturale, 

lucrări de 

îngrijire și 

conducere a 

arboretelor 
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Specie/ 

habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare la 

nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiunea/ 

ameninţarea) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a modalităților de punere în 

aplicare, eficacitate) 

Măsuri de 

conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

A se vedea Apendix pentru detalierea recomandărilor privind 

aplicarea acestor măsuri 

I02 - Alte specii 

exotice invazive 

decât cele 

declarate la nivel 

UE 

1 (S) Idem M07. CB02 Menținerea măsurilor de management 

(silvotehnice) prevăzute în amenajamentul silvic și a 

practicilor de exploatare a pădurilor 

 

Conform 

localizarii 

presiunii 

din Anexa 1 

Anual în 

unităţile 

amenajistic

e unde sunt 

propuse 

lucrări de 

exploatare a 

masei 

lemnoase. 

Lucrări de 

ajutorare a 

regenerării 

naturale, 

lucrări de 

îngrijire și 

conducere a 

arboretelor 

I04 - Specii 

native 

problematice 

1.487485 

(S) 

 

M08. CB03 Adaptarea măsurilor de management 

(silvotehnice) și a practicilor de exploatare a pădurilor în 

vederea  menținerii sau creșterii ponderii cvercineelor în 

arboret. 

 

Se propun următoarele măsuri: 

Conform 

localizarii 

presiunii 

din Anexa 1 

Anual în 

unităţile 

amenajistic

e unde sunt 

propuse 

lucrări de 

exploatare a 
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Specie/ 

habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare la 

nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiunea/ 

ameninţarea) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a modalităților de punere în 

aplicare, eficacitate) 

Măsuri de 

conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

i) În arboretele exploatabile se vor aplica lucrări de ajutorare a 

regenerării șii îngrijire a semințișurilor: mobilizarea solului, 

înlăturarea speciilor secundare și a subarboretului din jurul 

semințișului instalat; realizarea de plantații (eventual la 

semănături directe) în cazul în care fructificațiile sunt foarte 

rare sau semințișul speciilor de cvercinee nu se instalează în 

ochiurile deschise prin tăieri de regenerare, descopleșiri în 

primii 2-3 ani de la instalarea semințișului, de 2 ori pe an una la 

începutul sezonului de vegetație (luna mai)și alta spre sfârșitul 

acestuia (lunile septembrie – octombrie); în cazul plantațiilor 

executate în zone și/sau perioade secetoase se recomandă 

receparea acestora, cu excepția plantațiilor realizate cu puieți cu 

rădăcina protejată 

ii) se vor executa lucrări de îngrijire și conducere specifice 

fiecărui stadiu de dezvoltare. Intensitatea și periodicitatea 

acestor lucrări se vor adopta în raport cu funcția de protecție 

prioritară atribuită, urmărind promovarea speciilor de 

cvercinee 

iii) tăierile și lucrările de regenerare se vor realiza conform cu 

prevederile amenajametului silvic (cu aplicarea cercetărilor 

privitoare la tăierile de regenerare în ochiuri mici care au avut 

succes în instalarea unor semințișuri viabile), urmărindu-se pe 

cât posibil regenerarea naturală din sămânță a speciilor 

principale de stejari (gorun, brumăriu, pedunculat) și 

completarea prin plantații cu puieți de cvercineee de 

proveniență locală adaptate genetic specificului habitatului 

masei 

lemnoase. 

lucrări de 

ajutorare a 

regenerării 

naturale, 

lucrări de 

îngrijire și 

conducere a 

arboretelor 



 

POIM-cod SMIS 116964 
Page 41 of 143 

 

Specie/ 

habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare la 

nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiunea/ 

ameninţarea) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a modalităților de punere în 

aplicare, eficacitate) 

Măsuri de 

conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

iv) în arboretele exploatabile degradate se va evita înlăturarea 

arboretului matur până cănd regenerarea naturală nu este 

asigurată prin aplicarea tuturor măsurilor de mai sus 

v) se va lua în considerare adaptarea compozițiilor de 

regenerare în zone unde în urma tăierilor de regenerare 

anterioare și instalării de plantații se constată succesiuni 

nedorite sau chiar pierderea stratului arboricol, prin mărirea 

proporției speciilor de cvercineee, plantarea lor în amestec cu 

speciile de ajutor în pâlcuri mari (nu pe rânduri), adoptarea 

unor specii de cvercinee cu caracter mai pronunțat xerofil și 

termofil 

 

L01 - Procesele 

naturale abiotice 

(ex. eroziune, 

salinizare, 

inundare, 

uscăciune, etc.) 

1 (S) 

 

M09. CL01 Management of habitats (others than 

agriculture and forest) to slow, stop or reverse natural 

processes/ Combaterea eroziunii 

Conform 

localizarii 

presiunii 

din Anexa 1 

 

L06 - Relații 

interspecifice 

(competiție, 

prădare, 

parazitism, 

patogeni) 

1.685053 

(M) 

  

Idem M08. CB03 Adaptarea măsurilor de management 

(silvotehnice) și a practicilor de exploatare a pădurilor în 

vederea  menținerii sau creșterii ponderii cvercineelor în 

arboret. 

 

 

Conform 

localizarii 

presiunii 

din Anexa 1 
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Specie/ 

habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare la 

nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiunea/ 

ameninţarea) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a modalităților de punere în 

aplicare, eficacitate) 

Măsuri de 

conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

N02 - Secete și 

precipitaţii reduse 

1.099541 

(S) 

 

M10. CN02 Implementarea de măsuri de adaptare la 

schimbările climatice 

 

Această presiune se manifestă global la nivelul sitului și este 

dificil de a se propune măsuri punctuale.  

Se recomandă, așa cum prevăd și normele silvice, umărirea de 

compoziții țel corespunzătoare stațiunilor și tipurilor 

fundamentale de pădure, asigurarea pe cât posibil a regenerării 

generative sau efectuarea de însămânțări/plantații cu material 

genetic de proveniență locală. Materialul de reproducere să se 

asigure din surse selecționate, testate șau calificate conform 

legislației în vigoare privind producerea, utilizarea și transferul 

materialelor forestiere de reproducere. 

Conform 

localizarii 

presiunii 

din Anexa 1 
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Măsurile de conservare necesare pentru a menține/restabili starea de conservare favorabilă a habitatului 92A0 Zăvoaie cu Salix alba şi 

Populus alba naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean 

Specie/ 

habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare la 

nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiunea/ 

ameninţarea) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a modalităților de punere în 

aplicare, eficacitate) 

Măsuri de 

conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

92A0 

Zăvoaie cu 

Salix alba 

şi Populus 

alba 

Bună D06 - 

Transportul 

energiei (linii 

electrice) 

1 (S) 

 

M1. CC06 Reducerea impactului generat de infrastructură 

și rețele de utilități/ servicii  

Amenajarea culoarului de siguranță in apropierea 

rețelelor electrice aeriene presupune menținerea unei 

distanțe minime de siguranță, de apropiere, intre liniile 

electrice aeriene (LEA) și partea superioară a coronamentului 

arborilor. Întreținerea culoarului de siguranță implică 

defrișarea periodică a vegetației lemnoase. Cu toate acestea, în 

vederea reducerii impactului asupra habitatului forestier, este 

posibilă regenerarea vegetației lemnoase/ reconstrucția 

ecologică a vegetației de pe culoar, mai ales pe lizieră, prin 

plantarea de puieți din specii de arbori și arbuști caracteristice 

habitatului, pentru a asigura continuitatea și funcționalitatea 

acestuia, și aplicarea de tăieri periodice de reducere  a 

înălțimii, pentru menținerea distanței minime de siguranță.   

Conform 

localizarii 

presiunii 

din Anexa 1 

Tot anul 

F07 - Activități 

sportive, turistice 

și recreative 

1 (S) 

 

M02. CF03. Reducerea impactului generat de sporturile în 

aer liber, activități recreative și de petrecere a timpului 

liber  

Desfășurarea de activități educaționale. Efectuarea de 

inspecții/controale periodice de către rangerii Administrației în 

zonele afectate de această practică. Aplicarea și înăsprirea 

Conform 

localizarii 

presiunii 

din Anexa 1 

Tot anul 
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Specie/ 

habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare la 

nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiunea/ 

ameninţarea) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a modalităților de punere în 

aplicare, eficacitate) 

Măsuri de 

conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

contravențiilor pentru persoanele care depozitează deșeurile în 

alte locuri  decât cele special amenajate. 

 

Apendix la măsura CB02 Menținerea măsurilor de management (silvotehnice) prevăzute în amenajamentul silvic și a practicilor de 

exploatare a pădurilor 

Recomandări privind măsurile silviculturale specifice pentru menținerea și/sau refacerea stării de conservare favorabile pentru habitatele 

91I0*, 91M0, 91Y0  

1. Arborete în care se reglementeazã procesul de producție 

• În ceea ce privește lucrãrile de îngrijire, prin toate operațiunile culturale se vor promova speciile de cvercinee caracteristice tipului natural 

fundamental de pãdure. Pentru pădurile care fac parte din acest habitat se propun urmãtoarele: Lucrări de ajutorare a regenerării și îngrijire 

a semințișurilor: 

• Pentru crearea unor condiții bune de regenerare, în cazul în care pãtura erbacee este foarte bine dezvoltatã, solul va fi mobilizat pe 30 – 40 

% din suprafața ce se urmărește a fi însămânțată, cu atenție însă pentru protejarea speciilor rare; Dacă subarboretul și/sau speciile secundare 

sunt abundente și nu au fost extrase la timp, acestea trebuie înlăturate imediat după instalarea semințișului de cvercinee (la sfârșitul iernii, 

după trecerea perioadei cu geruri puternice, astfel încât să nu fie vătămat semințișul crescut la umbră și incomplet lignificat). Tăierea se 

recomandă a fi executată de sub colet; 

• În cazul în care fructificațiile sunt foarte rare sau semințișul speciilor de cvercinee nu se instalează în ochiurile deschise prin tăieri de 

regenerare, se va recurge la plantații (eventual la semănături directe). Materialul seminologic va fi de proveniență locală sau din ecotipuri 

similare. Pe lângă speciile edificatoare, pot fi introduse, în microstațiuni favorabile, și alte esențe valoroase (cireș, arțar, sorb etc.), în 

proporție apropiată de cea a tipului natural fundamental de pădure, crescând astfel biodiversitatea, valoarea ecologică și economică a 

arboretului. În arboretele din silvostepă este indicat, ca în cazul plantațiilor, să se utilizeze puieți cu rădăcina protejată; Semințișul speciilor 

principale vătămat cu ocazia lucrărilor de exploatare se va recepa; 
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• Pentru protejarea semințișurilor de concurența speciilor ierboase și arbustive, se vor executa descopleșiri. Se recomandă ca în primii 2 – 3 

ani de la instalare (până la atingerea unei înălțimi de 40 – 50 cm), în funcție de condițiile caracteristice fiecărui arboret, să se efectueze câte 

două descopleșiri pe an, una la începutul sezonului de vegetație (luna mai) și alta spre sfârșitul acestuia (lunile septembrie – octombrie); 

• Tot în acest stadiu se vor extrage și lăstarii și drajonii care amenință dezvoltarea exemplarelor din sămânță; 

• În cazul plantațiilor executate în zone și/sau perioade secetoase se recomandă receparea acestora, cu excepția plantațiilor realizate cu puieți 

cu rădăcina protejată. 

Degajări și depresaje: 

• În cazul stejarului, se va urmări (prin toate lucrările de îngrijire și conducere), pe cât posibil, promovarea varietăților rezistente (puberula, 

în stațiunile cu deficit de umiditate și tardiflora, în stațiunile expuse înghețurilor târzii); 

• Depresaje se vor executa dacă există regenerări de cvercinee excesiv de dese; 

• Lucrările vor promova fenotipurile valoroase și exemplarele regenerate din sămânță în detrimentul celor din lăstari; 

• Lucrările vor urmări proporționarea amestecului, prin protejarea stejarului pedunculat, stejarului brumăriu și/sau gorunului și stejarilor 

pufoși (în funcție de condițiile de biotop), dar fără a se neglija speciile principale de amestec valoroase (inclusiv teiul argintiu); 

• Speciile pioniere nu vor fi extrase în totalitate, fiind importante ca sursă de hrană pentru faună și uneori pentru obținerea de material 

lemnos valorificabil; 

• Lucrările se vor executa de obicei în perioada august – septembrie (eventual mai – iunie), se vor concentra în jurul speciilor principale și 

se vor realiza prin retezarea de jos sau prin frângerea vârfului speciilor nedorite (astfel încât acestea să rămână la o înălțime cu 40 – 50% 

mai redusă decât cea a cvercineelor); 

• Periodicitatea degajărilor va fi adaptată caracteristicilor fiecărui arboret, dar de regulă nu va depăși 2 – 3 ani, decât în cazul arboretelor 

pure și de productivitate inferioară, unde poate ajunge chiar la 4 ani. 

Curățiri: 

• Lucrările se vor concentra în jurul speciilor principale, în special a stejarului pedunculat, stejarului brumăriu, gorunului și stejarilor pufoși. 

Selecția va fi negativă și va urmări eliminarea fenotipurilor inferioare, a lăstarilor și a speciilor care împiedică dezvoltarea cvercineelor. În 

același timp se va urmări proporționarea optimă a amestecului; 

• În ceea ce privește intensitatea intervențiilor se va avea în vedere că, la cvercinee (în special la stejarul pedunculat), o coroană insufficient 

dezvoltată (datorită desimii ridicate a arboretului) conduce la reducerea vigorii de creștere și la dezvoltarea crăcilor lacome, în timp ce o 
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spațiere exagerată determină un elagaj defectuos și formarea de trunchiuri sinuoase (i.e. pondere mare de lemn de calitate inferioară la 

exploatabilitate); 

• Se recomandă ca, în urma aplicării lucrărilor, solul să nu rămână descoperit (consistența arboretului să nu se reducă sub 0.75); 

• Se va evita executarea curățirilor imediat după intrarea în vegetație (pentru a nu se răni lujerii tineri), sau la sfârșitul sezonului de vegetație 

(pentru a nu se predispune lujerii incomplet lignificați înghețurilor timpurii); 

• Periodicitatea lucrărilor va fi corelată cu particularitățile fiecărui arboret, de obicei va fi de 4 – 5 ani în arboretele amestecate și de 

productivitate mijlocie/superioară și de 6 – 7 ani în cele pure și de productivitate inferioară. 

Rărituri: 

Lucrările vor avea caracter selectiv și se vor executa doar în porțiunile de arboret bine încheiate. Se va urmări: 

- promovarea fenotipurilor valoroase din speciile principale (în primul rând sub raport biologic, dar și economic); 

- proporționarea optimă a compoziției (promovarea stejarului pedunculat, stejarului brumăriu, gorunului și stejarilor pufoși fiindmereu 

obiectivul prioritar de realizat); 

- promovarea speciilor amelioratoare de sol (tei argintiu, păr, măr etc.) în stațiuni cu xerofitism accentuat. 

• Pentru eficientizarea lucrărilor, acestea se pot limita doar la promovarea unui anumit număr de arbori din speciile principale, răspândiți pe 

cât posibil uniform pe suprafața întregului arboret. Astfel, în funcție de numărul de exemplare care se doresc a fi obținute la vârsta 

exploatabilității pe hectar și de stadiul de dezvoltare în care se află arboretul în momentul aplicării lucrării, arborii de viitor pot fi 

însemnați (cel puțin în arboretele de productivitate superioară și mijlocie) și lucrările se pot aplica doar în jurul lor; 

• Intensitatea va fi adaptată particularităților ecologice ale speciilor dar și însușirilor pe care trebuie să le îndeplinească lemnul produs. 

Astfel, în cazul 

• stejarului, când se urmărește obținerea de diametre mari, se va crea spațiu suficient pentru dezvoltarea unor coroane armonios 

proporționate (cu prudență la începutul stadiului de păriș pentru a nu se forma crăci groase). Intensitatea răriturilor va fi mai mare după 

atingerea stadiului de codrișor. Pentru obținerea de lemn de derulaj (e.g. la gorun), este de preferat ca inelele anuale să fie înguste și egale, 

ceea ce reclamă tăieri de intensitate mai redusă și fără degajarea bruscă a coroanelor. Indiferent de scopul urmărit, consistența nu se va 

reduce sub 0.75; 

• Dacă se consideră necesar, în arboretele de productivitate superioară, se poate efectua elagaj artificial (în stadiu de păriș) la arborii de 

viitor; 

• În stațiunile cu uscăciune ridicată, pentru diminuarea evapotranspirației produse de vânturile calde și uscate, se recomandă menținerea 

unor liziere bogate în subarboret și specii arborescente secundare; 
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• Periodicitatea lucrărilor va fi adaptată caracteristicilor structurale ale fiecărui arboret (de la 7 – 8 ani la arboretele tinere, amestecate și de 

productivitate mijlocie/superioară și până la 12 ani în cele mature, pure și de productivitate inferioară). 

În ultima pătrime a ciclului de viață al arboretelor (Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, 2000 – 5), până la începutul tăierilor de 

produse 

principale, se vor aplica numai tăieri de igienă, cu recomandarea de a menține arbori uscați (căzuți și/sau în picioare), pentru conservarea 

biodiversității 

(până la 3 exemplare la hectar). 

Referitor la regenerarea acestor tipuri de habitate, pentru conservarea biodiversității, menținerea capacității adaptive și vitalității populațiilor de 

arbori, 

considerăm că regimul codrului este singurul care poate fi avut în vedere. Din același considerent (i.e. biodiversitate), poate fi avută în vedere 

și 

exceptarea de la tăierea de regenerare a câtorva exemplare mature care vor fi păstrate în compoziția noului arboret (10 – 20 arbori/ha, de preferință 

exemplare de cvercinee care s-au dezvoltat în condiții de lumină suficientă). Dacă este posibil, este de dorit ca în cuprinsul habitatului să se 

creeze și să 

se mențină un mozaic de arborete cu vârste diferite (din care, în permanență, cel puțin unul să fie matur). 

În ceea ce privește tăierile de regenerare, pentru pădurile care fac parte din acest habitat, se propun următoarele: 

• în arboretele ajunse la vârsta exploatabilității tehnice se recomandă aplicarea tratamentului tăierilor progresive. Este de dorit ca pentru 

arboretele de stejar brumăriu de productivitate superioară și mijlocie să se adopte vârste ale exploatabilității tehnice apropiate de cele 

ale stejarului pedunculat. Pentru stejarul pufos, față de prevederile normativelor în vigoare, se recomandă majorarea acestor vârste cu 

10 – 20 ani;  

• pentru evitarea reducerii variabilității genetice, în cazul arboretelor isolate reproductiv în momentul aplicării tăierilor de regenerare 

(situate, față de alte arborete mature, la o distanță mai mare decât cea maximă de răspândire a polenului; 300 – 400 m pentru speciile cu 
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polenizare anemofilă), este de dorit ca în perioada de regenerare să se mențină, atât timp cât se urmărește însămânțarea naturală, cel 

puțin 50 seminceri la hectar16, din speciile de bază (în special în cazul cvercineelor, care au și dezavantajul unei distanțe reduse de 

diseminare); 

• perioada de regenerare a fiecărui arboret va fi de minim 20 ani, cu 3 – 4 tăieri. Se vor deschide treptat ochiuri care vor fi lărgite pe 

măsură ce semințișul se dezvoltă. Ochiurile vor avea diametrul de 1.0 – 1.5 (2.0) înălțimi de arbore. Sunt de preferat ochiurile de formă 

eliptică și cu axa mare pe direcția est-vest (caracteristic pentru stațiunile cu deficit de umiditate); 

• tăierile propriu-zise de regenerare a arboretelor pot fi precedate de tăieri preparatorii, care urmăresc luminarea (i.e. dezvoltarea) 

coroanelor arborilor seminceri în vederea stimulării fructificației. Cu aceeași ocazie se pot extrage și speciile/exemplarele a căror 

participare la instalarea noului arboret nu este dorită. Aceste lucrări sunt necesare doar în arboretele care au indicele de densitate cel 

puțin 0.9 și în care prin rărituri nu s-a realizat deja selecția și favorizarea arborilor seminceri. Tăierile se vor executa cu 5 – 15 ani înainte 

de tăierile de regenerare propriu-zise și vor avea o intensitate de 10 – 25%, însă fără a reduce consistența arboretului sub 0.7 – 0.8. 

Pentru a evita înțelenirea solului, nu se va elimina subarboretul și exemplarele din etajul dominat; 

• în cazul tăierilor de deschidere a ochiurilor, consistența din ochiuri se va reduce până la 0.4 – 0.5. Dacă există deja semințișuri instalate, 

arborii din aceste ochiuri pot fi extrași chiar integral și odată cu ei se va elimina și subarboretul (cu excepția speciilor rare). Tăierile se 

vor executa în anii cu fructificație abundentă a speciilor edificatoare (eventual în cel următor) și de preferat iarna pe zăpadă (mai ales 

dacă există semințișuri instalate și în pătura ierboasă există specii rare). Doar dacă există semințișuri deja instalate (ochiurile vor fi 

deschise cu prioritate în aceste locuri), nu se va ține cont de anul de fructificație. Dintre cvercinee vor fi promovate, în primul rând, 

speciile cu fructificație mai rară (stejarul pedunculat, gorunii, stejarul brumăriu și stejarii pufoși), în detrimentul cerului și pe alocuri 

chiar a gârniței. Dacă sunt porțiuni de arboret în care specii secundare (carpen, jugastru, arțar tătărăsc, tei etc.) sau invazive (îndeosebi 

salcâmul) au ponderea importantă, acestea vor fi extrase preferențial; 

• tăierile de lărgire și luminare a ochiurilor vor înainta în general spre partea sudică (i.e. „marginea fertilă” a ochiurilor – unde instalarea 

semințișului nu întâmpină dificultăți, Florescu et Nicolescu 1998). Acestea se vor aplica doar iarna pe zăpadă și vor ține seama de anii 
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de fructificație doar dacă nu s-a instalat suficient semințiș. Tăierile nu sevor executa dacă speciile edificatoare nu s-au regenerat într-o 

proporție apropiată de cea caracteristică tipului natural fundamental de pădure; 

• tăierile de racordare se vor executa doar iarna pe zăpadă și doar dacă semințișul speciilor edificatoare este instalat pe cel puțin 70 % din 

suprafață și într-o proporție apropiată tipului natural fundamental de pădure. 

În ceea ce privește modul de exploatare a arboretelor, se vor respecta următoarele reguli: 

• doborârea arborilor și colectarea materialului lemnos se vor face astfel încât să nu se rănească arborii remanenți și să nu se distrugă porțiunile 

• cu semințiș deja instalat; 

• este indicat ca recoltarea masei lemnoase să se facă iarna pe zăpadă, pentru a nu se vătăma semințișul existent, solul și anumite specii cu 

• valoare conservativă ridicată; parchetele se vor curăța corespunzător de resturile de exploatare; rețeaua de drumuri de colectare trebuie să 

fie optim dimensionată (i.e. eficiență maximă cu prejudicii minime). 

Alte recomandări: 

pentru protejarea solului împotriva înierbării, a menținerii unui mediu mai umed dar și pentru favorizarea rectitudinii trunchiurilor și elagajului 

cvercineelor, vor fi promovate subarboretul și speciile arborescente de subetaj. Acolo unde lipsesc și nu se instalează în mod natural, aceste specii 

pot fi introduse pe cale artificială;  

dacă există zone cu specii rare (plante sau animale) acestea vor fi gospodărite conform cerințelor de conservare ale acestora; 

ochiurile cu pajiști stepice naturale nu vor fi propuse la împădurire. 

 

2. Arborete în care nu se reglementează procesul de producție, incluseîn tipul II funcțional 

Aceste arborete urmează a fi gospodărite în regim de conservare. În astfel de arborete nu este posibilă (sau uneori dacă este posibilă, nu este permisă) 

recoltarea de produse principale prin tăierile de regenerare clasice. Ca urmare, gospodărirea lor se va face prin lucrări speciale de conservare. 

Acestea urmăresc asigurarea continuității pădurii și menținerea arboretelor într-o stare corespunzătoare îndeplinirii funcției de protecție atribuite. 

Aceste lucrări se împart în trei categorii: 
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Tăieri de conservare 

Se practică în arborete mature (aflate în perioada exploatabilității de regenerare) și au în vedere regenerarea treptată a acestora. Așa cum reiese însăși 

din denumirea lor, aceste tăieri au ca scop principal conservare aarboretului (i.e. asigurarea continuității lui pentru îndeplinirea rolului ecoprotectiv) 

și nu extracția de material lemnos (Giurgiu 1988).  

În ceea ce privește aplicarea acestor tăieri, se fac următoarele recomandări:  

• de regulă, tăierile vor începe din momentul atingerii exploatabilității de protecție; 

• prin tăieri se va urmări declanșarea regenerării naturale și promovarea nucleelor de regenerare deja existente; 

• intensitatea tăierilor în primul deceniu de aplicare nu va depăși 10% din volumul arboretului (cu excepția unor situații deosebite – e.g. uscări 

anormale, doborâturi și/sau rupturi provocate de vânt și/sau de zăpadă etc.). În deceniile ulterioare aceasta va fi corelată cu starea arboretului, 

dinamica regenerării și cu cerințele funcțiilor atribuite; 

• tăierile se vor aplica în ochiuri. Acestea se vor amplasa treptat în timp și vor fi dispersate pe suprafața arboretului, potrivit stării acestuia ; 

ochiurile vor avea un diametru de până la o înălțime de arbore; 

• de preferință, în ochiuri, vegetația lemnoasă (inclusiv subarboretul, cu excepția speciilor rare) va fi extrasă integral, printr-o tăiere unică; 

• tăierile se vor executa în anii cu fructificație abundentă a cvercineelor (eventual în cel următor) și de preferat iarna pe zăpadă (mai ales dacă 

există semințișuri instalate și în pătura ierboasă sunt prezente specii rare). Doar dacă există semințișuri deja instalate, nu se va ține cont de 

anul de fructificație; 

• dacă sunt porțiuni de arboret în care ponderea speciilor secundare sau invasive este importantă, acestea vor fi extrase cu precădere la prima 

intervenție. 

Lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor 

La fel ca în cazul arboretelor în care se reglementează producția, se vor executa lucrări specifice fiecărui stadiu de dezvoltare. Intensitatea și 

periodicitatea 
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acestor lucrări se vor adopta în raport cu funcția de protecție prioritară atribuită. În general, intensitatea va fi mai mică iar periodicitatea mai mare 

decât în arboretele cu funcții de producție și protecție (Giurgiu 1988). 

 

Lucrări de regenerare  

Acestea vin în completarea eforturilor de regenerare făcute prin tăierile de conservare, urmărind realizarea unei compoziții naturale. Ele se referă la 

lucrări de împădurire a terenurilor goale, de completare a regenerării natural din nucleele existente, de ajutorare a regenerării naturale, de îngrijire a 

semințișurilor instalate, de introducere a subetajului și subarboretului etc. (Giurgiu 1988). Modul de aplicare a lucrărilor va fi în general asemănător 

cu cel recomandat pentru pădurile în care se reglementează procesul de producție (punctul 1), însă adaptat, în fiecare caz în parte, exigențelor 

funcțiilor de protecție. 

 

B. Alte intervenții 

Alte măsuri necesare menținerii stării de conservare favorabilă a habitatului: 

• Lucrările de întreținere, reparație, modernizare, reabilitare a drumurilor se vor face cu maximă precauție pentru a nu deteriora habitatul în 

zona limitrofă 

• acestora. Se va evita pe cât posibil construirea de noi drumuri prin habitat (se acceptă doar când nu există altă variantă și când drumul 

respectiv are o importanță vitală pentru proprietar sau comunitatea locală); 

• Populațiile de ungulate se vor menține în efective optime pentru a nu periclita regenerarea speciilor edificatoare (ele pot distruge ghinda dar 

și regenerarea). Dacă este necesar se vor aplica substanțe repelente sau se vor folosi alte metode de protejare a regenerării speciilor 

edificatoare împotriva faunei sălbatice; 

• Se va interzice pășunatul în pădure, în special în zonele cu regenerare sau unde se urmărește instalarea regenerării naturale. În ochiurile de 

pajiște stepică se va limita pășunatul atât pentru evitarea compactării solului dar și pentru a evita distrugerea florei și faunei; 
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• Aprinderea focului va fi permisă doar în zone special amenajate din afara habitatului. Având în vedere condițiile de uscăciune caracteristice 

pentru aceste habitate, pericolul extinderii în fond forestier a unor incendii produse în terenurile limitrofe este mare. De aceea, arderea 

resturilor vegetale de pe terenurile agricole învecinate se va face doar cu acceptul autorității competente pentru protecția mediului și cu 

informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență (conform prevederilor art. 94, litera n, din O.U.G. nr. 

195/2005 privind protecția mediului); 

• Se va interzice abandonarea în habitat a deșeurilor de orice natură. 

• Se recomandă amplasarea de panouri de avertizare și aplicarea de sancțiuni pentru nerespectarea acestor prevederi. 
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Măsurile de conservare pentru a restabili starea de conservare favorabilă a habitatului 62C0* Stepe ponto-sarmatice în ariile naturale 

protejate din Podișul Nord Dobrogean 

Specie/ 

habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea 

de 

conserv

are la 

nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiunea

/ 

ameninţar

ea) 

Intens

itatea 

impac

tului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a modalităților 

de punere în aplicare, eficacitate) 

Măsuri de conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

 

 

Habitat 

62C0* 

Stepe 

ponto- 

sarmatice 

Degrada

tă cu 

tendinţă 

necunos

cută 

A02.03 

înlocuirea 

pășunii cu 

terenuri 

arabile 

S M1: Susținerea definitivării limitelor cadastrale ale 

proprietăților, respectiv ale modurilor de folosință 

a terenurilor prin Programul National de Cadastru 

și Carte Funciară 

Personalul  administratorului ariei protejate va 

contribui la organizarea de întâlniri de informare 

pe această temă cu proprietarii și administratorii de 

terenuri și îi va sprijini (după caz) în vederea 

definitivării limitelor cadastrale ale proprietăților, 

respectiv ale modurilor de folosință a terenurilor 

prin Programul National de Cadastru și Carte 

Funciară. 

Întreaga suprafață ocupată 

de habitatul 62C0 din 

PND, de pe teritoriul 

localităților Babadag, Baia, 

Beidaud, Casimcea, 

Ceamurila de Jos, Cerna, 

Ciucurova, Dorobanțu, 

Dăeni, Horia, Izvoarele, 

Jurilovca, Mihai Bravu, 

Nalbant, Ostrov, 

Peceneaga, Sarchioi, Slava 

Cercheză, Stejaru, 

Topolog. 

Până în 

2023 

A02.03 

înlocuirea 

pășunii cu 

terenuri 

arabile 

S M2: Controlul modurilor de folosință a terenurilor 

Prin activități de pază și patrulare, personalul 

administratorului ariei naturale protejate va 

verifica respectarea modului  de folosință a 

terenurilor. Această activitate va fi realizată în 

colaborare cu reprezentanții primăriilor, 

jandarmeriei și poliției, cu participarea 

proprietarilor și administratorilor de terenuri. Cu 

această ocazie se poate verifica și respectarea 

Întreaga suprafață ocupată 

de habitatul 62C0 din 

PND, de pe teritoriul 

localităților Babadag, Baia, 

Beidaud, Casimcea, 

Ceamurila de Jos, Cerna, 

Ciucurova, Dorobanțu, 

Dăeni, Horia, Izvoarele, 

Jurilovca, Mihai Bravu, 

Permanent 
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limitelor proprietăților (limitelor cadastrale). 

În măsura în care vor fi identificate nereguli, se va 

proceda la sancționarea contravenienților conform 

legislației în vigoare. 

Nalbant, Ostrov, 

Peceneaga, Sarchioi, Slava 

Cercheză, Stejaru, 

Topolog. 

Vor fi vizate în special 

zonele în care au fost 

identificate probleme, 

situate la sud de cariera 

Movila Goală, localitatea 

Ceamurlia de Sus, la nord 

de localitatea Camena, la 

nord-vest de localitatea 

Neatârnarea, la nord de 

localitatea Stânca. 

A04.01.05 

Pășunatul 

intensiv în 

amestec 

de 

animale 

R M3: Controlul respectării încărcării normale cu 

animale pe suprafața de pajiște, în conformitate cu 

amenajamentele pastorale 

Pe întreaga suprafață de pajiști permanente a PND 

există o încărcare foarte mare cu animale, în 

special ovine și caprine, care pășunează întregul 

an, fără opreliște decât iarna cu strat mai gros de 

zăpadă. 

Suprapășunatul este factorul zoopastoral cu cea 

mai mare influență asupra degradării covorului 

ierbos atât ca durată cât și ca intensitate. 

Din datele statistice de la DAJ Tulcea și evaluările 

realizate în cadrul proiectului, rezultă o încărcare 

generală de 3,1 ori mai mare decât ce a optimă cu 

o presiune pastorală mai scăzută în localitățile 

Sarichioi, Ciucurova și Beidaud  și mai mare la 

Cerna, Stejaru și Ceamurlia de Jos  (Anexa 1). 

Metoda prin care animalele pasc și circulă în mod 

liber pe toată suprafața pajiștii, pe intreaga durată a 

sezonului de pășunat, în mod neîntrerupt de 

Întreaga suprafață ocupată 

de habitatul 62C0 din PND 

(15.818 ha), de pe teritoriul 

localităților Babadag (46 

ha), Baia (1544ha), 

Beidaudn (1805ha), 

Casimcea (3869ha), 

Ceamurila de Jos (154ha), 

Cerna (1182ha), Ciucurova 

(748ha), Dorobanțu 

(2190ha), Dăeni (4ha), 

Horia (94ha), Mihai Bravu 

(219ha), Nalbant (220ha), 

Ostrov (88ha), Peceneaga 

(133ha), Sarchioi (271ha), 

Slava Cercheză (681ha), 

Stejaru (581ha), Topolog 

(1978 ha) 

 

În perioada 

sezonului 

de pășunat 

(aprilie-

octombrie) 

K01.01 

Eroziune 

M 
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primavara până toamna poarta numele de pășunat 

continuu, liber. Varianta tradițională a acestei 

metode este cunoscută ca pășunat liber-extensiv. 

Este necesară bornarea pășunilor din aria protejată 

și monitorizarea cu strictețe de către rangeri a 

încărcării optime cu animale pe o perioadă de cca. 

185 zile de pășunat, de la mijlocul lunii aprilie 

până la sfârșitul lunii octombrie, după care 

urmează ca pășunatul să fie strict interzis până în 

primăvara următoare în aprilie. 

Controlul efectivelor de animale care pasc 

(controlul asupra suprapășunatului) va fi efectuat 

printr-un dialog permanent cu autoritatile locale în 

vederea menținerii la zi a documentelor privind 

numarul de animale, determinat stiintific, ce poate 

sa pasuneze pe pajiștile aferente. Controlul va avea 

ca scop verificarea respectării condițiilor de 

pășunat asumate prin contractele de concesiune a 

pajiștilor, conform celor stabilite în amenajamentul 

pastoral ca încărcare cu animale și durata optimă a 

sezonului de pășunat. 

Prin activități de pază și patrulare, personalul 

administratorului ariei protejate va verifica 

respectarea încărcării cu animale a pajiștilor. 

Această activitate va fi realizată în teren, prin 

numărarea animalelor, în colaborare cu 

reprezentanții primăriilor, jandarmeriei și poliției, 

cu participarea proprietarilor și administratorilor 

de terenuri. 

Încărcarea optimă cu animale, care este permisă 

pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, 

rezultată pe baza studiilor realizate in anul 2019, 

este următoarea: Babadag – 0,29 UVM/ha; Baia – 

0,34 UVM/ha; Beidaud – 0,23 UVM/ha; Casimcea 
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– 0,20 UVM/ha; Ceamurila de Jos – 0,21 

UVM/ha; Cerna – 0,11 UVM/ha; Ciucurova – 0,40 

UVM/ha; Dorobanțu – 0,25 UVM/ha; Dăeni – 

0,34 UVM/ha; Horia – 0,34 UVM/h; Izvoarele – 

nu are pajiști pe suprafața ariei protajete; Jurilovca 

– nu are pajiști pe suprafața ariei protajete;  Mihai 

Bravu -0,03 UVM/ha; Nalbant – 0,10 UVM/ha; 

Ostrov 0,12 UVM/ha; Peceneaga – 0,04 UVM/ha; 

Sarchioi – 0,30 UVM/ha; Slava Cercheză – 0,22 

UVM/ha; Stejaru – 0,30 UVM/ha; Topolog – 0,15 

UVM/ha. 

A04.01.05 

Pășunatul 

intensiv în 

amestec 

de 

animale 

R M4: Controlul respectării perioadei de pășunat 

Pe întreaga suprafață de pajiști permanente a PND, 

ca urmare a încălzirii vremii, se pășunează aproape 

întregul an, cu excepția iernilor cu strat mai gros 

de zăpadă. 

Respectarea perioadei de pășunat face referire 

directă la momentul începerii și momentul încetarii 

pășunatului în cursul unei perioade de vegetație (1 

an calendaristic). Astfel,  momentul începerii 

pășunatului, primăvara, este în legătură directă cu 

producția pajiștii, care poate să prezinte variații 

anuale datorită factorilor biotici și abiotici. 

Determinarea aproximativă a momentului optim în 

vederea începerii pășunatului utilizează criteriul 

înaltimii plantelor, acesta fiind de 15-20 cm pentru 

pajistile naturale.  În mod traditional, momentul 

începerii pășunatului este legat de momentul 

înfloririi unor specii de păpădie (Taraxacum sp.), 

sau de sărbătoarea religioasă de Sfântul Gheorghe 

din 23 aprilie. Încetarea pășunatului trebuie să se 

facă cu 3-4 săptămâni (20-30 zile) înainte de 

apariția inghețurilor permanente de la sol, sau , 

tradițional, la Sf. Dumitru, la 26 octombrie. 

Întreaga suprafață ocupată 

de habitatul 62C0 din PND 

(15.818 ha), de pe teritoriul 

localităților Babadag (46 

ha), Baia (1544ha), 

Beidaudn (1805ha), 

Casimcea (3869ha), 

Ceamurila de Jos (154ha), 

Cerna (1182ha), Ciucurova 

(748ha), Dorobanțu 

(2190ha), Dăeni (4ha), 

Horia (94ha), Mihai Bravu 

(219ha), Nalbant (220ha), 

Ostrov (88ha), Peceneaga 

(133ha), Sarchioi (271ha), 

Slava Cercheză (681ha), 

Stejaru (581ha), Topolog 

(1978 ha) 

 

Octombrie - 

aprilie 

K01.01 

Eroziune 

M 
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Conform zonei climatice, pășunatul din PND este 

permis până la sfârșitul lunii octombrie. Din acest 

moment pășunatul este strict interzis până în 

primăvara următoare în aprilie. 

Prin activități de pază și patrulare, personalul 

administratorului ariei naturale protejate va 

verifica respectarea perioadei de pășunat. Această 

activitate va fi realizată în teren, în colaborare cu 

reprezentanții primăriilor, jandarmeriei și poliției, 

cu participarea proprietarilor și administratorilor 

de terenuri. 

A04.03 

abandonar

ea 

sistemelor 

pastorale, 

lipsa 

pășunatul

ui 

M M5: Abandonarea pășunatului datorită degradării 

covorului ierbnos ca urmare a suprapășunatului 

decenii la rând a dus la  apariția și dezvoltarea 

unor specii de plante nedorite în flora pajiștilor, de 

obicei specii cu valoare furajeră redusă sau  specii 

fără valoare furajeră, unele din ele toxice sau 

dăunătoare animalelor și produselor obținute de la 

acestea (ștevia, urzica, iarba barboasă, alior, 

cornuți, holera, etc.  

Combaterea speciilor invazive alohtone și a 

speciilor autohtone problematice, în special 

Eryngium campestre, Euphorbia  sp., Botriochloa 

ischaemum și altele prin cosire, este necesară a fi 

efectuată în fiecare an. Cosirea repetată timp de 3-

5 ani, consecutiv, poate duce la distrugerea celor 

mai rezistente buruieni 

Lucrările vor fi realizate de către proprietarii și 

administratorii de terenuri, sub 

supravegherea/îndrumarea și cu avizul 

administratorului ariei protejate. 

Suprafața abandonată din 

Habitatul 62 C0* se 

estimează a fi 750 hectare 

din care la:  29 ha pe 

teritoriul localității Baia 

(lângămanastirea Codru 

4ha și 25 ha la sud-est de 

Camena), 4  ha pe teritoriul 

localității Slava Cercheză 

(3 ha la nord-est de 

localitatea Slava Rusă și  

1.5 ha la nord-vest de 

Slava Cercheză), 41 ha pe 

teritoriul UAT Ciucurova 

(9 ha la est-sud-est de 

Ciucurova și 32 ha nord de 

Ciucurova – pe Valea 

Oilor), 316 ha în UAT 

Beidaud (la est de 

Neatârnarea), 8 ha in UAT 

Casimcea (la sud de 

localitatea Stânca, pe Valea 

Mahometcea), 94 ha în 

Lucrarea de 

cosit se 

recomandă 

a fi 

efectuată 

anual, 

înainte de 

formarea 

semințelor 

speciilor de 

plante 

nedorite 
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UAT Topolog (73 ha la 

sud-est de Măgurele și 21 

ha în pajiștea împădurită 

de la sud vest de localitatea 

Cerbu), 138 de ha în UAT 

Ostrov (pe Muchia Lungă) 

și 120 ha in UAT 

Peceneaga (în zona 

Vârfului Valea Ioanei) 

 

A04.01.05 

Pășunatul 

intensiv în 

amestec 

de 

animale 

R M6: Fertilizarea organică prin târlire și aplicarea 

de gunoi de grajd 

Această activitate se va realiza doar pe soluri cu 

cel puțin 20-25 cm grosime.  

Crescătorii de animale aproape în totalitate nu 

efectuează târlirea cu animalele în perioada de 

pășunat, menținând animalele în același loc toată 

vara și adunând dejecțiile solide în grămezi, pe 

care cresc buruieni nitrofile. 

Prin mutarea târlei, săptămânal cu o încărcare de 1 

UVM/6 m² sau o oaie adultă/1m², compoziția 

floristică și productivitatea pășunii ar crește foarte 

mult și nu s-ar scoate din circuitul economic 

suprafețe mari de teren agricol. 

Pentru îmbunătățirea pășunilor, gunoiul de grajd 

de lângă stâne sau din adăposturile de iernat al 

animalelor, la fel se poate aplica pe teren toamna 

târziu sau primăvara devreme în cantități de 15 - 

20 tone la hectar o dată la 4 - 5 ani, în loc să 

polueze mediul înconjurător cum se întâmplă acum 

când grămezile de gunoi zac nefolosite. 

Principalele etape ale acestei lucrări sunt: 

1. Mutarea porților de târlire pentru ovine și 

garduri electrice pentru bovine cu staționare peste 

1.600 ha ocupate de 

habitatul 62C0 din PND, 

împărțite pe localități, după 

cum urmează: Babadag (5 

ha), Baia (150 ha), 

Beidaud (180 ha), 

Casimcea (400 ha), 

Ceamurila de Jos (15 ha), 

Cerna (120 ha), Ciucurova 

(75 ha), Dorobanțu (220 

ha), Dăeni (1 ha), Horia 

(10 ha), Mihai Bravu (20 

ha), Nalbant (20 ha), 

Ostrov (10 ha), Peceneaga 

(14 ha), Sarchioi (30 ha), 

Slava Cercheză (70 ha), 

Stejaru 60 ha), Topolog 

(200 ha) 

 

Lucrarea 1 

– anual, în 

sezonul de 

pășunat 

(aprilie-

octombrie) 

Lucrarea 2 - 

toamna 

după 

închiderea 

sezonului 

de pășunat, 

în 

“ferestrele” 

iernii sau 

primăvara 

devreme cu 

o lună 

înainte de 

începerea 

sezonului 

de pășunat 

de la 

mijlocul 
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noapte (sezon de pășunat) incluzând și 

achiziționarea porților și gardurilor electrice. 

2. Fertilizarea cu gunoi de grajd sau stână, 15-20 

t/ha cu mașini de administrat gunoi, acționate de 

tractor pe roți (o dată la 5 ani), aplicat toamna 

după închiderea sezonului de pășunat, în 

“ferestrele” iernii sau primăvara devreme cu o lună 

înainte de începerea sezonului de pășunat de la 

mijlocul lunii aprilie. 

Lucrările vor fi realizate de către proprietarii și 

administratorii de terenuri, sub 

supravegherea/îndrumarea și cu avizul 

administratorului ariei protejate. 

lunii aprilie. 

 

A04.01.05 

Pășunatul 

intensiv în 

amestec 

de 

animale 

R M7: Înființarea de 3 ploturi experimentale și a unui 

plot martor în vederea studierii efectelor fertilizării 

cu îngrășăminte minerale asupra pajiștilor 

degradate din PND. 

Având în vedere că această activitate se recomandă 

a se realiza doar pe soluri cu cel puțin 20-25 cm 

grosime și conținut redus de schelet, au fost 

selectate trei suprafețe de probă conform harții 

anexate, in zona localităților Stejaru (UAT 

Stejaru), Războieni (UAT Casimcea) și Fântâna 

Oilor (UAT Dorobanțu). La aceste ploturi se 

adaugă o suprafața de probă martor, pe care nu se 

vor efectua niciun fel de experimente – aici 

urmează să se facă doar măsurători pentru 

comparație cu situația ploturilor experimentale. 

Acest lot martor va fi amplasat în zona General 

Praporgescu (UAT Cerna) 

Suprafețele selectate pentru amplasarea 

experimentelor vor avea o suprafață de 1 ha si vor 

fi delimitate cu garduri de protecție. 

Din analizele agrochimice efectuate în 67 stațiuni 

Loturile experimentale vor 

fi amplasate conform 

harților anexate in zona 

localităților Stejaru (UAT 

Stejaru), Războieni (UAT 

Casimcea) și Fântâna Oilor 

(UAT Dorobanțu). 

La acestea se adaugă lotul 

martor amplasat în zona 

General Praporgescu (UAT 

Cerna). 

Lucrarea 1 -  

anual, 

toamana 

târziu după 

încheierea 

sezonului 

de pășunat, 

la final de 

octombrie). 

Lucrarea 2 - 

anual, 

primăvara 

devreme 

până în luna 

martie. 

 

Lucrarea 3 - 

odată la 5 

ani, toamna 

târziu după 

încheierea 
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din întreg cuprinsul pășunilor din PND rezultă că 

solurile sunt foarte slab aprovizionate în fosfor și 

uneori potasiu. Astfel, în vederea îmbunătățirii 

covorului ierbos din loturile experimentale, acestea 

vor fi fertilizate cu îngrășăminte minerale admise 

în agricultura biologică (ecologică), cum sunt făina 

de fosforite și sarea potasică. 

Cantitățile anuale la hectar pentru acest scop sunt 

50 kg P2O5 și 50 kg K2O, respectiv cca. 500 

kg/ha fosforite și 150 kg/ha sare potasică, care ar 

asigura instalarea leguminoaselor ca Lotus 

corniculatus, Onobrychis viciifolia, Trifolium 

repens și altele din flora spontană, fixatoare de 

azot atmosferic, care vor stimula și creșterea 

gramineelor furajere mai valoroase. 

Principalele etape ale acestei lucrări sunt: 

1. Fertilizarea cu făină de fosforite 500 kg/ha 

(anual, toamana târziu după încheierea sezonului 

de pășunat, la final de octombrie). 

2. Fertilizarea cu sare potasica 150kg/ha, (anual, 

primăvara devreme până în luna martie). 

Lucrările vor fi realizate de către experții ADD 

Dakia, în strânsă colaborare cu 

proprietarii/utilizatorii suprafețelor selectate. 

3. Fertilizarea cu gunoi de grajd  sau târlă, 20 t/ha 

toamna târziu după încheierea sezonului de 

pășunat, la începutul lunii noiembrie, o dată pentru 

5 ani 

sezonului 

de pășunat 

A04.01.05 

Pășunatul 

intensiv în 

amestec 

de 

animale 

R M8: Implementarea unei metode de pășunat prin 

rotație 

Această măsură are drept scop scăderea presiunii 

generate de pășunatul intensiv, presiune ce duce la 

deteriorarea habitatului, uneori cu efecte 

ireversibile. Pășunatul prin roțatie limitează timpul 

Întreaga suprafață ocupată 

de habitatul 62C0 din PND 

(15.818 ha), de pe teritoriul 

localităților Babadag (46 

ha), Baia (1544ha), 

Beidaudn (1805ha), 

În perioada 

sezonului 

de pășunat 

(aprilie-

octombrie) 
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de staționare al animalelor pe o suprafață dată, 

existând o ciclicitate a vizitei animalelor pe aceeași 

suprafață de pajiste în aceeași perioadă de 

vegetație. Pentru a facilita acest lucru, suprafața de 

pajiste se împarte în tarlale ce urmeaza a fi 

pășunate succesiv. Tarlalizarea se poate face cu 

garduri fixe sau mobile. Împartirea pajiștii în 

tarlale oferă plantelor timpul necesar pentru a se 

reface între două cicluri de pășunat. Acest sistem 

de pășunat, cu ajutorul gardurilor fixe sau mobile, 

clasice sau electrice, poate fi implementat prin 

finanțări publice sau private pentru aria naturală 

protejată, finanțare destinată în principal protejării 

stării de conservare a pajiștilor sau poate fi 

implementată voluntar de catre fermieri, cu 

beneficii atât asupra calitătii pajiștilor, cât și 

asupra calității produselor obținute de la animale. 

Casimcea (3869ha), 

Ceamurila de Jos (154ha), 

Cerna (1182ha), Ciucurova 

(748ha), Dorobanțu 

(2190ha), Dăeni (4ha), 

Horia (94ha), Mihai Bravu 

(219ha), Nalbant (220ha), 

Ostrov (88ha), Peceneaga 

(133ha), Sarchioi (271ha), 

Slava Cercheză (681ha), 

Stejaru (581ha), Topolog 

(1978 ha) 

 

A04.01.05 

Pășunatul 

intensiv în 

amestec 

de 

animale 

R M9: Identificarea și conservarea sistemelor 

agrosilvopastorale (dumbrăvi, crânguri, arbori 

izolați din pășuni). 

Păstrarea, îngrijirea și extinderea arborilor solitari 

din pajiști  

Arborii solitari rămași de la defrișările masive din 

Dobrogea în anii 1855 - 1880 de către englezi a 

pădurilor concesionate de la Imperiul Otoman și 

după aceea de  coloniștii nou veniți, acolo unde au 

supraviețuit, sunt o adevărată binefacere pentru 

crescătorii de animale, biodiversitate, protecția 

mediului și peisaje pastorale. 

Avantajele economice, de conservarea a 

biodiversității, protecția mediului și echilibru 

peisagistic ale sistemelor agrosilvopastorale, pe 

scurt sunt următoarele: 

- Umbră pentru animalele la pășunat în verile tot 

Lucrarea 1 – în pajiștile 

ocupate de habitatul 62C0 

din PND, din următoarele 

localități: Casimcea, 

Cerna, Dorobanțu, Nalbant  

Topolog. 

Lucrarea 2 – în pajiștile 

ocupate de habitatul 62C0 

din PND, din următoarele 

localități: Babadag, Baia, 

Beidaud, Casimcea, 

Ceamurila de Jos, Cerna, 

Ciucurova, Dorobanțu, 

Dăeni, Horia, Mihai Bravu, 

Nalbant, Ostrov, 

Peceneaga, Sarchioi, Slava 

Cercheză, Stejaru, 

Lucrarea 1 - 

inventarirea

o dată la 5 

ani iar 

îngrijirea, 

anual. 

Lucrarea 2 

– primăvara 

și toamana. 

 

K01.01 

Eroziune 

M 

M01.02 

Secete și 

precipitaţi

i reduse 

M 
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mai toride, cu sporirea producției (lapte, carne,etc.) 

cu cel puțin 20 – 40%, față de animalele care stau 

în soare deplin; 

- Scărpinătoare de trunchiul arborilor pentru 

bovine, creându-le o bunăstare suplimentară; 

- Pavăză pentru covorul ierbos al pajiștilor de sub 

coronamentul arborilor care este de o calitate 

superioară, fiind ferit de insolația puternică a 

soarelui, având totodată drenaj biologic în caz de 

exces de umiditate și beneficiind de dejecțiile 

animale care staționează la umbră și scărpinat; 

- Habitat pentru păsări și alte animale, care se 

hrănesc cu dăunătorii (insecte, rozătoare, etc.) 

covorului ierbos al pajiștilor, respectiv o variantă 

gratuită de combatere biologică a dăunătorilor; 

- Resursă furajeră suplimentară (jir, ghindă, pere și 

mere pădurețe, etc.) care completează hrana 

animalelor în perioada de criză de iarbă din a doua 

parte a verii spre toamnă; 

- Peisaj pastoral multifuncțional, atractiv pentru 

crescătorii de animale și practicarea 

agroturismului; 

- Resursă genetică valoroasă pentru viitoarele 

pepiniere silvice care să înmulțească speciile 

lemnoase autohtone, adaptate mai bine la 

condițiile de climă și exploatare; 

Având în vedere climatul secetos din PND peste 

care se suprapune și mai accentuat încălzirea 

globală, este necesară îngrijirea arborilor existenți 

și extinderea sistemului agrosilvopastoral (ASP), 

acolo unde condițiile de sol permit. 

Pentru arborii existenți este imperios necesară 

inventarierea lor după ortfotoplanuri și etichetarea 

lor cu numere de înregistrare la primăriile 

Topolog. 

 



 

POIM-cod SMIS 116964 
Page 63 of 143 

 

respective și darea lor în primire pe bază de proces 

verbal la îngrijitorii de animale, cu interzicerea 

distrugerii acestora. 

La arborii bătrâni este necesară plombarea 

scorburilor și la cei atacați de vâsc (Viscum album) 

necesită a fi curățați de această specie parazită. 

Pe pășunile cu sol mai profund de 1,5 - 2 m se pot 

înființa plantații noi din speciile de stejari, 

cărpiniță, mojdrean, par pădureț, etc., adaptate la 

condițiile naturale din zona respectivă. 

Densitatea arborilor va fi de 50 - 100 exemplare la 

un hectar, cu măsuri de protecție adecvate după 

plantare și folosire ca fâneață până la a rezista la 

distrugerea de către animalele care pășunează.  

Conservarea sistemului ASP existent în PND și 

extinderea lui prin noi plantații este în premieră 

națională și model de urmat pentru alte zone de la 

noi, unde schimbările climatice cu încălzirea 

globală au început să influențeze negativ 

productivitatea pajiștilor și implicit a animalelor în 

sezonul de pășunat. 

Principalele etape ale acestei măsuri sunt: 

1. Inventarierea, conservarea și îngrijirea existenți 

în pajiti, cu o densitate de peste 50 exemplare/ha , 

o dată la 5 ani. 

2. Plantații noi de grupuri de arbori, specifici zonei 

(stejari, cărpiniță, mojderean, păr pădureț și altele 

asemenea), în medie 70 exemplare/ha, pe o 

perioadă de 10 ani, pe terenuri cu soluri profunde 

de peste 1,5-2m grosime până la roca mamă. 

Lucrările vor fi realizate de către proprietarii și 

administratorii de terenuri, sub 

supravegherea/îndrumarea și cu avizul 

administratorului ariei protejate. 
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A04.01.05 

Pășunatul 

intensiv în 

amestec 

de 

animale 

R M9: Realizarea de culturi furajere pe terenurile 

arabile în vederea reducerii presiunii pășuantului 

aspura habitatelor de pajiște din PND 

Reglementarea încărcării exagerate cu animale a 

pajiștilor stepice din PND se poate face prin 

reducerea efectivelor la pășunat sau extinderea 

culturilor furajere în terenurile arabile. 

Pentru o unitate  vită mare (UVM) echivalent o 

vacă bună de lapte sau 5 - 6 oi adulte, în condițiile 

din Dobrogea, pentru un an întreg, este necesar 

cca. 25 tone furaj verde, care se poate produce pe 1 

hectar de teren arabil în neirigat sau 2 - 3 hectare 

de pajiște permanentă bine gospodărită. 

Astfel, în completarea furajelor asigurate de 

pajiștile stepice din PND, pentru actualele efective 

de animale ale UAT -urilor se vor extinde 

corespunzător suprafețele de culturi furajere în 

arabil în următoarea structură:  30 - 40% graminee 

cu leguminoase (obsigă nearistată + sparcetă, 

golomăț + ghizdei, etc.; 25 - 30% leguminoase 

perene sparcetă, lucernă, ghizdei; 25 -30% porumb 

siloz; 10 - 15% borceaguri, sfeclă furajeră, raigras 

italian, etc., care va fi adaptată în funcție de specia 

și  categoria de animale. 

Plantele furajere vor fi bune premergătoare și 

pentru celelalte culturi din arabil: porumb boabe, 

floarea soarelui, rapiță, cereale păioase (grâu, orz, 

etc.) și altele de la care se valorifică pentru 

animale producția secundară (coceni, paie, vreji, 

etc.). 

În final, terenurile denudate de vegetație din PND 

ca urmare a suprapășunatului, exploatărilor 

miniere, construcției de drumuri, eroziunea solului 

și alte acțiuni destructive se vor înierba pe cât 

25.600 ha de teren arabil 

pentru ralizarea culturilor 

furajere, cu următoare 

împărțire propusă pe 

localități: Babadag (60 ha), 

Baia (310 ha), Beidaud 

(340 ha), Casimcea (530 

ha), Ceamurila de Jos (80 

ha), Cerna (450 ha), 

Ciucurova (80 ha), 

Dorobanțu (370 ha), Dăeni 

(160 ha), Horia (160 ha), 

Mihai Bravu (160 ha), 

Nalbant (190 ha), Ostrov 

(80 ha), Peceneaga (50 ha), 

Sarchioi (70 ha), Slava 

Cercheză (60 ha), Stejaru 

90 ha), Topolog (470 ha). 

 

Pe 

parcursul 

sezonului 

de 

vegetație, 

cu lucrări 

executate 

conform 

particularită

ților 

fiecărui tip 

de cultură 

K01.01 

Eroziune 

M 
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posibil cu specii recoltate din flora spontană și în 

completare cu graminee și leguminoase perene 

furajere, adaptate la condițiile climatice secetoase. 

În perspectiva apropiată, pe măsură ce se vor 

acumula date noi privind evaluarea și 

magnitudinea presiunilor și amenințărilor cu 

impactul lor asupra habitatelor nonforestiere, se 

vor putea concretiza măsurile de management pe 

arii protejate și fiecare UAT în parte. 

Suprafața totală de teren arabil din celel 20 UAT-

uri care dețin pajiști pe teritoriul PND este de 

143.440 ha. Suprafața de teren necesară pentru a fi 

cultivate cu furaje pentru suplimentarea 

necesarului de hrană pentru efectivul existent, în 

vederea reducerii presiunii suprapășunatului este 

de 25.600 ha. 

Lucrările vor fi realizate de către proprietarii și 

administratorii de terenuri, sub 

supravegherea/îndrumarea și cu avizul 

administratorului ariei protejate. 

A04.01.05 

Pășunatul 

intensiv în 

amestec 

de 

animale 

R M10: Interzicerea strictă a incendierii pășunilor 

 

Întreaga suprafață ocupată 

de habitatul 62C0 din PND 

(15.818 ha), de pe teritoriul 

localităților Babadag (46 

ha), Baia (1544ha), 

Beidaudn (1805ha), 

Casimcea (3869ha), 

Ceamurila de Jos (154ha), 

Cerna (1182ha), Ciucurova 

(748ha), Dorobanțu 

(2190ha), Dăeni (4ha), 

Horia (94ha), Mihai Bravu 

(219ha), Nalbant (220ha), 

Ostrov (88ha), Peceneaga 

Permanent 

K01.01 

Eroziune 

M 

M01.02 

Secete și 

precipitaţi

i reduse 

M 
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(133ha), Sarchioi (271ha), 

Slava Cercheză (681ha), 

Stejaru (581ha), Topolog 

(1978 ha) 

 

A04.01.05 

Pășunatul 

intensiv în 

amestec 

de 

animale 

R M11: Organizarea de intâlniri de informare și 

consultare cu crescătorii de animale, la nivel de 

UAT  

Această activitate se va realiza în vederea 

conștientizării stării avansate de degradare a 

habitatelor și promovării pășunatului rațional și 

tradițional și menținerea unui dialog permanent cu 

proprietarii de terenuri și animale din zonele de 

interes in vederea promovării culturilor agricole 

furajere, ca singura alternativa viabilă la scăderea 

presiunii pastorale  pe pajiștile degradate. 

Întreaga suprafață ocupată 

de habitatul 62C0 din 

PND, de pe teritoriul 

localităților Babadag, Baia, 

Beidaud, Casimcea, 

Ceamurila de Jos, Cerna, 

Ciucurova, Dorobanțu, 

Dăeni, Horia, Izvoarele, 

Jurilovca, Mihai Bravu, 

Nalbant, Ostrov, 

Peceneaga, Sarchioi, Slava 

Cercheză, Stejaru, 

Topolog. 

Periodic, cu 

frecvență 

cel puțin 

anuală 

K01.01 

Eroziune 

M 

A04.03 

abandonar

ea 

sistemelor 

pastorale, 

lipsa 

pășunatul

ui 

M 

A04.03 

abandonar

ea 

sistemelor 

pastorale, 

lipsa 

pășunatul

ui 

M M12: Asigurarea unui pășunat constant, cu un 

număr adecvat de animale, în vederea prevenirii 

abandonului pajiștilor 

Abandonarea pășunatului poate duce la apariția și 

dezvoltarea unor specii de plante nedorite în flora 

pajiștilor, de obicei specii fără valoare 

conservațivă, specii străine invazive de plante, cu 

valoare furajeră redusă sau  specii fără valoare 

furajeră, unele din ele toxice sau dăunătoare 

animalelor și produselor obținute de la acestea 

(ștevia, urzica, iarba barboasă, alior, cornuți, 

holera, etc.).  

Babadag - Curtea 

Manastirii Codru, Slava 

Rusa, Slava Cercheza, 

Ciucurova, Ciucurova - 

Valea Oilor, Camena - la 

Sud, Neatarnarea, Stanca - 

Valea Mahomencea, 

Magurele – Sud, Ostrov - 

Muchia Lunga, Ostrov - 

Vf. Valea Ioanei, Cerbu 

spre Calfa - Poiana in 

padure 

Periodic, in 

urma 

monitorizari

i 

A04.01.05 R M 13: Promovarea aplicării de măsuri ameliorative Habitat 62C0 din PND Permanent 
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Pășunatul 

intensiv în 

amestec 

de 

animale 

pentru reconstrucția ecologică a pajiștilor 

degradate 

Aceste măsuri, de tipul celor recomandate anterior 

se vor promova în vederea menținerii constante a 

suprafețelor habitatului 62C0* Stepe Ponto-

Sarmatice în pericol de abandon din sit, cu 

excepția cazurilor de tranziție naturală către alte 

habitate de interes comunitar (ex. Tufărișuri ponto-

sarmatice) în care cu acceptul și la cererea 

proprietarilor tranziția naturală este încurajată și 

sprijinită, precum și cu exceptia cazurilor în care 

suprafețele de pajiști au fost obținute prin 

distrugerea recentă a habitatelor de tufărișuri de 

interes comunitar. 

De asemenea ceste măsuri vor fi promovate și 

recomandate pentru pajiștile abandonate în prezent 

ca urmare a compoziției specifice slabe din punct 

de vedere furajer a covorului vegetal prin punerea 

la dispozitie, catre autoritățile locale și crescătorii 

de animale, de informații privind tehnologiile 

necesare, amestecul de specii ierboase recomandat 

și modalități posibile de finanțare pentru refacerea 

pajiștilor degradate. 

K01.01 

Eroziune 

M 

A04.03 

abandonar

ea 

sistemelor 

pastorale, 

lipsa 

pășunatul

ui 

M 

C01.01.01 

Cariere de 

nisip și 

pietriș 

S M 14: Controlul oricăror activităţi susceptibile să 

ducă la afectarea stării de conservare a habitatului 

62C0* pentru carierele aflate în exploatare.  

Aceste activități se referă la amplasarea haldelor 

de steril, viteza de deplasare in cariera si pe 

drumurile tehnologice, amplasarea de panouri 

pentru absorbirea zgomotului si prafului, 

colectarea selectiva si gestionarea eficienta a 

deseurilor periculoase si nepericuloase. 

Respectarea acestor reguli trebuie sa conditioneze 

eliberarea si mentinerea Acordului de Mediu 

Habitat 62C0 din PND Permanent 
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necesar pentru desfasurarea acestui tip de activitate 

si va fi specificat clar la eliberarea avizelor 

solicitate de investitori. 

C01.01.01 

Cariere de 

nisip și 

pietriș 

S M 15: Interzicerea deschiderii de noi zăcăminte 

dacă pierderea cumulată de habitat depățește 5% 

din suprafața ocupată  

 

Habitat 62C0 din PND Permanent 

C01.01.01 

Cariere de 

nisip și 

pietriș 

S M 16: Monitorizarea prin intermediul activitatilor 

de pază  și patrulare în teren a carierelor in 

exploatare sau conservare  

Măsura are drept scop depistarea activităților 

ilegale (ex. extinderi de perimetre fără autorizație 

la carierele active sau exploatare ilegală la 

carierele închise sau aflate în conservare). Toate 

activitățile suspecte vor fi documentate si aduse la 

cunoștința autorităților în vederea reglementării. 

Exploatare abandonata pe 

Dealul Ienicerilor – Baia, 

Zacamant deschis 

exploatat ilegal pe Dealul 

Caugagia, Cariera 

abandonata la sud de 

Peceneaga, Exploatare 

abandonata la ESE de 

Fantana Oilor, Cariera 

abandonata cu urme 

actuale de exploatare la W 

de Slava Cercheza 

Permanent 

C03.03 

Utilizarea 

energiei 

eoliene 

S M 17: Monitorizarea prin intermediul activitatilor 

de pază  și patrulare pentru a verifica modul în 

care se realizează activitatile de intretinere a 

turbinelor eoliene (respectarea 

deplasarii/depozitarii echipamentelor de intretinere 

prin evitarea deplasarii in afara drumurilor sau a 

platformelor tehnologice, gestionarea eficienta a 

deseurilor rezultate de la activitatile de intretinere, 

cu precadere a celor periculoase – uleiuri uzate, 

solventi, etc).  

Parcurile eoline din 

interiorul sitului 

 

 

Permanent 

C03.03 

Utilizarea 

energiei 

eoliene 

S M 18: Interzicerea amplasării de noi turbine dacă 

pierderea cumulată de habitat depățește 5% din 

suprafața ocupată 

Habitat 62C0 din PND Permanent 
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I01 

Specii 

invazive 

non-native 

(alogene) 

R M19: Eliminarea speciilor alogene de plante Habitat 62C0 din PND Sporadic, 

cand este 

necesar 

I01 

Specii 

invazive 

non-native 

(alogene) 

R M20: Monitorizarea continuă a potențialelor focare 

de răspândire a speciilor alogene de plante și 

evaluarea potențialului invaziv al acestora și al 

efectelor asupra biodiversității, sănătății umane sau 

activităților economice. Daca se constată 

necesitatea aplicării măsurilor de combatere se va 

interveni de preferință mecanic (prin taiere, cosire, 

smulgere) sau , în ultimă instanță, chimic, prin 

utilizarea de produse de combatere selective, cu un 

efect cat mai redus asupra speciilor native. 

Habitat 62C0 din PND Sporadic, 

cand este 

necesar 

I01 

Specii 

invazive 

non-native 

(alogene) 

R M21: Prevenirea răspândirii speciilor alogene cu 

potențial invaziv prin implementarea de măsuri de 

conștientizare a populației din zona de interes cu 

privire la acest fenomen  

Habitat 62C0 din PND Periodic 

K01.01 

Eroziune 

M M 22: Aplicarea de măsuri preventive: 

- Limitarea sezonului de pășunat la cel optim, între 

Sf. Gheorghe (23 aprilie) și Sf. Dumitru (26 

octombrie), 

- Evitarea pe cât posibil a pășunatuluipe pante pe 

timp ploios si timp umed, 

- Respectarea încărcării cu animale, evitarea 

suprapășunatului și supratârliriicare răresc și 

produc goluri în covorul ierbos, generând astfel 

focare de eroziuneț 

- Fertilizarea cu îngrășăminte organice (gunoi, 

târlire) pentru crearea unui covor ierbos uniform si 

a unui strat de țelină mai dens, 

- Supraînsămânțarea golurilor din pajiști și a celor 

Habitat 62C0 din PND Periodic, ca 

urmare a 

monitorizari

i 
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cu un covor vegetal rărit. 

M01.02 

Secete și 

precipitaţi

i reduse 

M M23. Implementarea sistemelor agro-silvo-

pastorale,. 

Habitat 62C0 din PND Permanent  

M24. Dezvoltarea sau extinderea, acolo unde 

există, a sistemelor de irigații,  

Habitat 62C0 din PND Permanent 

  M25. Promovarea in cadrul masurilor de 

îmbunătățire a calității pajiștilor de amestecuri de 

plante rezistente la secetă și temperaturi crescute și 

nu în ultimă instanță susținerea unei exploatări 

raționale a pajiștilor 

Habitat 62C0 din PND Permanent 

 

Măsurile de conservare necesare pentru a menține/restabili starea de conservare favorabilă a habitatului 8230 Comunităţi pioniere din 

Sedo-Scleranthion sau din Sedo albi-Veronicion dilleni pe stâncării silicioase în ariile naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean 

 

Specie/ habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare 

la nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiune/ 

ameninţare) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a 

modalităților de punere în aplicare, 

eficacitate) 

Măsuri de conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

Habitat 8230 

Stânci 

silicioase cu 

vegetaţie 

pionieră de 

Sedo-

Scleranthion 

sau Sedo 

albi-

Degradată 

cu tendinţă 

necunoscut

ă 

A04.01.05 

Pășunatul 

intensiv în 

amestec de 

animale 

 

M M1. Controlul respectării încărcării 

normale cu animale în conformitate cu 

amenajamentele pastorale, avand în vedere 

că acest tip de habitat apare, în marea lui 

majoritate,  ca aflorimente in pajiștile 

naturale din PND.  

Suprapășunatul este factorul zoopastoral cu 

cea mai mare influență asupra degradării 

covorului ierbos atât ca durată cât și ca 

intensitate. 

La est de localitatea  

Beidaud, În 

rezervaţia naturală 

„Colţanii Mari”, În 

rezervaţia naturală 

„Casimcea”, În 

rezervaţia naturală 

„Valea 

Mahomencea” (lângă 

În perioada 

sezonului 

de pășunat 

(aprilie-

octombrie) 
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Specie/ habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare 

la nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiune/ 

ameninţare) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a 

modalităților de punere în aplicare, 

eficacitate) 

Măsuri de conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

Veronicion 

dillenii 

Din datele statistice de la DAJ Tulcea și 

evaluările realizate în cadrul proiectului, 

rezultă o încărcare generală de 3,1 ori mai 

mare decât ce a optimă cu o presiune 

pastorală mai scăzută în localitățile 

Sarichioi, Ciucurova și Beidaud  și mai 

mare la Cerna, Stejaru și Ceamurlia de Jos 

. 

Metoda prin care animalele pasc și circulă 

în mod liber pe toată suprafața pajiștii, pe 

intreaga durată a sezonului de pășunat, în 

mod neîntrerupt de primavara până toamna 

poarta numele de pășunat continuu, liber. 

Varianta tradițională a acestei metode este 

cunoscută ca pășunat liber-extensiv. 

Este necesară bornarea pășunilor din aria 

protejată și monitorizarea cu strictețe de 

către rangeri a încărcării optime cu animale 

pe o perioadă de cca. 185 zile de pășunat, 

de la mijlocul lunii aprilie până la sfârșitul 

lunii octombrie, după care urmează ca 

pășunatul să fie strict interzis până în 

primăvara următoare în aprilie. 

Controlul efectivelor de animale care pasc 

(controlul asupra suprapășunatului) va fi 

efectuat printr-un dialog permanent cu 

autoritatile locale în vederea menținerii la 

zi a documentelor privind numarul de 

loc. Corugea), În 

rezervaţia naturală 

„Valea 

Mahomencea” (la 

vest de loc. Corugea), 

La sud de Caugagia, 

În rezervaţia naturală 

„Dealul 

Giunghiurmez” , 

Lângă loc. Camena, 

În rezervația 

„Măgurele”, sat 

Fântâna Oilor către 

satul Măgurele, 

Colţanii La Toptaşu, 

loc. Cârjelari, Lângă 

Topolog către loc. 

Luminiţa, În 

vecinătatea loc. 

Luminiţa, În 

rezervaţia naturală 

„Muchiile Cernei-

Iaila”, dinspre loc. 

Topolog către loc. 

Cârjelari, În 

rezervaţia naturală 
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Specie/ habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare 

la nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiune/ 

ameninţare) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a 

modalităților de punere în aplicare, 

eficacitate) 

Măsuri de conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

animale, determinat stiintific, ce poate sa 

pasuneze pe pajiștile aferente. Controlul va 

avea ca scop verificarea respectării 

condițiilor de pășunat asumate prin 

contractele de concesiune a pajiștilor, 

conform celor stabilite în amenajamentul 

pastoral ca încărcare cu animale și durata 

optimă a sezonului de pășunat. 

Prin activități de pază și patrulare, 

personalul administratorului ariei protejate 

va verifica respectarea încărcării cu 

animale a pajiștilor. Această activitate va fi 

realizată în teren, prin numărarea 

animalelor, în colaborare cu reprezentanții 

primăriilor, jandarmeriei și poliției, cu 

participarea proprietarilor și 

administratorilor de terenuri. 

Încărcarea optimă cu animale, care este 

permisă pentru fiecare unitate 

administrativ-teritorială, rezultată pe baza 

studiilor realizate in anul 2019, este 

următoarea: Babadag – 0,29 UVM/ha; Baia 

– 0,34 UVM/ha; Beidaud – 0,23 UVM/ha; 

Casimcea – 0,20 UVM/ha; Ceamurila de 

Jos – 0,21 UVM/ha; Cerna – 0,11 

UVM/ha; Ciucurova – 0,40 UVM/ha; 

Dorobanțu – 0,25 UVM/ha; Dăeni – 0,34 

„Muchiile Cernei-

Iaila”, pe culme, loc. 

Topolog către loc. 

Cerna şi General 

Praporgescu, In 

rezervaţia naturală 

„Muchiile Cernei-

Iaila”, pe latura S-V, 

In rezervaţia naturală 

„Muchiile Cernei-

Iaila”, la antena de 

transmisie, În 

rezervaţia naturală 

„Vârful Secaru”, loc. 

Atmagea, În 

rezervaţia naturală 

„Dealul Bujorului”, 

către loc. Nicolae 

Bălcescu, Între loc. 

Caugagia şi Camena, 

La S de loc. Camena, 

La V de loc. 

Corugea, La S de loc. 

Camena, În 

rezervaţia naturală 

„Valea 
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Specie/ habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare 

la nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiune/ 

ameninţare) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a 

modalităților de punere în aplicare, 

eficacitate) 

Măsuri de conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

UVM/ha; Horia – 0,34 UVM/h; Izvoarele 

– nu are pajiști pe suprafața ariei protajete; 

Jurilovca – nu are pajiști pe suprafața ariei 

protajete;  Mihai Bravu -0,03 UVM/ha; 

Nalbant – 0,10 UVM/ha; Ostrov 0,12 

UVM/ha; Peceneaga – 0,04 UVM/ha; 

Sarchioi – 0,30 UVM/ha; Slava Cercheză – 

0,22 UVM/ha; Stejaru – 0,30 UVM/ha; 

Topolog – 0,15 UVM/ha. 

Mahometcea”, Între 

loc. Ceamurlia de 

Sus şi pct. „2 

Cantoane”, În 

rezervaţia naturală 

„Vârful Secaru”, 

dinspre loc. 

Ciucurova 

A04.01.05 

Pășunatul 

intensiv în 

amestec de 

animale 

 

M M2. Controlul respectării perioadei de 

pășunat 

Pe întreaga suprafață de pajiști permanente 

și stâncării a PND, ca urmare a încălzirii 

vremii, se pășunează aproape întregul an, 

cu excepția iernilor cu strat mai gros de 

zăpadă. 

Respectarea perioadei de pășunat face 

referire directă la momentul începerii și 

momentul încetarii pășunatului în cursul 

unei perioade de vegetație (1 an 

calendaristic). Astfel,  momentul începerii 

pășunatului, primăvara, este în legătură 

directă cu producția pajiștii, care poate să 

prezinte variații anuale datorită factorilor 

biotici și abiotici. Determinarea 

aproximativă a momentului optim în 

vederea începerii pășunatului utilizează 

La est de localitatea  

Beidaud, În 

rezervaţia naturală 

„Colţanii Mari”, În 

rezervaţia naturală 

„Casimcea”, În 

rezervaţia naturală 

„Valea 

Mahomencea” (lângă 

loc. Corugea), În 

rezervaţia naturală 

„Valea 

Mahomencea” (la 

vest de loc. Corugea), 

La sud de Caugagia, 

În rezervaţia naturală 

Octombrie - 

aprilie 
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Specie/ habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare 

la nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiune/ 

ameninţare) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a 

modalităților de punere în aplicare, 

eficacitate) 

Măsuri de conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

criteriul înaltimii plantelor, acesta fiind de 

15-20 cm pentru pajistile naturale.  În mod 

traditional, momentul începerii pășunatului 

este legat de momentul înfloririi unor 

specii de păpădie (Taraxacum sp.), sau de 

sărbătoarea religioasă de Sfântul Gheorghe 

din 23 aprilie. Încetarea pășunatului trebuie 

să se facă cu 3-4 săptămâni (20-30 zile) 

înainte de apariția inghețurilor permanente 

de la sol, sau , tradițional, la Sf. Dumitru, 

la 26 octombrie. 

Conform zonei climatice, pășunatul din 

PND este permis până la sfârșitul lunii 

octombrie. Din acest moment pășunatul 

este strict interzis până în primăvara 

următoare în aprilie. 

Prin activități de pază și patrulare, 

personalul administratorului ariei naturale 

protejate va verifica respectarea perioadei 

de pășunat. Această activitate va fi 

realizată în teren, în colaborare cu 

reprezentanții primăriilor, jandarmeriei și 

poliției, cu participarea proprietarilor și 

administratorilor de terenuri. 

„Dealul 

Giunghiurmez” , 

Lângă loc. Camena, 

În rezervația 

„Măgurele”, sat 

Fântâna Oilor către 

satul Măgurele, 

Colţanii La Toptaşu, 

loc. Cârjelari, Lângă 

Topolog către loc. 

Luminiţa, În 

vecinătatea loc. 

Luminiţa, În 

rezervaţia naturală 

„Muchiile Cernei-

Iaila”, dinspre loc. 

Topolog către loc. 

Cârjelari, În 

rezervaţia naturală 

„Muchiile Cernei-

Iaila”, pe culme, loc. 

Topolog către loc. 

Cerna şi General 

Praporgescu, In 

rezervaţia naturală 

„Muchiile Cernei-
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Specie/ habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare 

la nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiune/ 

ameninţare) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a 

modalităților de punere în aplicare, 

eficacitate) 

Măsuri de conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

Iaila”, pe latura S-V, 

In rezervaţia naturală 

„Muchiile Cernei-

Iaila”, la antena de 

transmisie, În 

rezervaţia naturală 

„Vârful Secaru”, loc. 

Atmagea, În 

rezervaţia naturală 

„Dealul Bujorului”, 

către loc. Nicolae 

Bălcescu, Între loc. 

Caugagia şi Camena, 

La S de loc. Camena, 

La V de loc. 

Corugea, La S de loc. 

Camena, În 

rezervaţia naturală 

„Valea 

Mahometcea”, Între 

loc. Ceamurlia de 

Sus şi pct. „2 

Cantoane”, În 

rezervaţia naturală 

„Vârful Secaru”, 
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Specie/ habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare 

la nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiune/ 

ameninţare) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a 

modalităților de punere în aplicare, 

eficacitate) 

Măsuri de conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

dinspre loc. 

Ciucurova 

A04.01.05 

Pășunatul 

intensiv în 

amestec de 

animale  

M M3. : Implementarea unei metode de 

pășunat prin rotație 

Această măsură are drept scop scăderea 

presiunii generate de pășunatul intensiv, 

presiune ce duce la deteriorarea habitatului, 

uneori cu efecte ireversibile. Pășunatul prin 

roțatie limitează timpul de staționare al 

animalelor pe o suprafață dată, existând o 

ciclicitate a vizitei animalelor pe aceeași 

suprafață de pajiste în aceeași perioadă de 

vegetație. Pentru a facilita acest lucru, 

suprafața de pajiste se împarte în tarlale ce 

urmeaza a fi pășunate succesiv. 

Tarlalizarea se poate face cu garduri fixe 

sau mobile. Împartirea pajiștii în tarlale 

oferă plantelor timpul necesar pentru a se 

reface între două cicluri de pășunat. Acest 

sistem de pășunat, cu ajutorul gardurilor 

fixe sau mobile, clasice sau electrice, poate 

fi implementat prin finanțări publice sau 

private pentru aria naturală protejată, 

finanțare destinată în principal protejării 

stării de conservare a pajiștilor sau poate fi 

implementată voluntar de catre fermieri, cu 

beneficii atât asupra calitătii pajiștilor, cât 

La est de localitatea 

Beidaud, În 

rezervaţia naturală 

„Colţanii Mari”, În 

rezervaţia naturală 

„Casimcea”, În 

rezervaţia naturală 

„Valea 

Mahomencea” (lângă 

loc. Corugea), În 

rezervaţia naturală 

„Valea 

Mahomencea” (la 

vest de loc. Corugea), 

La sud de Caugagia, 

În rezervaţia naturală 

„Dealul 

Giunghiurmez” , 

Lângă loc. Camena, 

În rezervația 

„Măgurele”, sat 

Fântâna Oilor către 

satul Măgurele, 

În perioada 

sezonului 

de pășunat 

(aprilie-

octombrie) 
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Specie/ habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare 

la nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiune/ 

ameninţare) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a 

modalităților de punere în aplicare, 

eficacitate) 

Măsuri de conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

și asupra calității produselor obținute de la 

animale. 
Colţanii La Toptaşu, 

loc. Cârjelari, Lângă 

Topolog către loc. 

Luminiţa, În 

vecinătatea loc. 

Luminiţa, În 

rezervaţia naturală 

„Muchiile Cernei-

Iaila”, dinspre loc. 

Topolog către loc. 

Cârjelari, În 

rezervaţia naturală 

„Muchiile Cernei-

Iaila”, pe culme, loc. 

Topolog către loc. 

Cerna şi General 

Praporgescu, In 

rezervaţia naturală 

„Muchiile Cernei-

Iaila”, pe latura S-V, 

In rezervaţia naturală 

„Muchiile Cernei-

Iaila”, la antena de 

transmisie, În 

rezervaţia naturală 

„Vârful Secaru”, loc. 
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Specie/ habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare 

la nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiune/ 

ameninţare) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a 

modalităților de punere în aplicare, 

eficacitate) 

Măsuri de conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

Atmagea, În 

rezervaţia naturală 

„Dealul Bujorului”, 

către loc. Nicolae 

Bălcescu, Între loc. 

Caugagia şi Camena, 

La S de loc. Camena, 

La V de loc. 

Corugea, La S de loc. 

Camena, În 

rezervaţia naturală 

„Valea 

Mahometcea”, Între 

loc. Ceamurlia de 

Sus şi pct. „2 

Cantoane”, În 

rezervaţia naturală 

„Vârful Secaru”, 

dinspre loc. 

Ciucurova 

C01.01.01 

Cariere de 

nisip și 

pietriș 

M M4. Controlul oricăror activităţi 

susceptibile să ducă la afectarea stării de 

conservare a habitatului 8230  pentru 

carierele aflate în exploatare.  

Cariera Movila Goală 

Baia, Cariera Piatra 

Rosie Camena, 

Cariera Dealul 

Bujorilor 

Permanent 
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Specie/ habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare 

la nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiune/ 

ameninţare) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a 

modalităților de punere în aplicare, 

eficacitate) 

Măsuri de conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

Aceste activități se referă la amplasarea 

haldelor de steril, viteza de deplasare in 

cariera si pe drumurile tehnologice, 

amplasarea de panouri pentru absorbirea 

zgomotului si prafului, colectarea selectiva 

si gestionarea eficienta a deseurilor 

periculoase si nepericuloase. Respectarea 

acestor reguli trebuie sa conditioneze 

eliberarea si mentinerea Acordului de 

Mediu necesar pentru desfasurarea acestui 

tip de activitate si va fi specificat clar la 

eliberarea avizelor solicitate de investitori. 

C01.01.01 

Cariere de 

nisip și 

pietriș 

M M5. Analiza obiectivă a cererilor privind 

deschiderea de noi zăcăminte și 

respingerea justificată a acelor investiții 

care pot periclita statutul de conservare al 

habitatului analizat 

Stâncării silicioase cu 

vegetație pionieră din 

PND 

Permanent 

C01.01.01 

Cariere de 

nisip și 

pietriș 

M M6. Monitorizarea prin intermediul 

activitatilor de pază  și patrulare în teren a 

carierelor in exploatare sau conservare în 

vederea depistarii activităților ilegale (ex. 

extinderi de perimetre fără autorizație la 

carierele active sau exploatare ilegală la 

carierele închise sau aflate în conservare). 

Toate activitățile suspecte vor fi 

Stâncării silicioase cu 

vegetație pionieră din 

PND 

Permanent 
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Specie/ habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare 

la nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiune/ 

ameninţare) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a 

modalităților de punere în aplicare, 

eficacitate) 

Măsuri de conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

documentate si aduse la cunoștința 

autorităților în vederea reglementării. 

C03.03 

Utilizarea 

energiei 

eoliene 

S M7. Monitorizarea prin intermediul 

activitatilor de pază  și patrulare în teren a 

respectarii regulamentelor ce au stat la 

baza emiterii Acordului de Mediu pentru 

parcurile eoline aflate în funcționare 

Măsura va viza cu precadere modul în care 

se realizează activitatile de intretinere a 

turbinelor eoliene (respectarea 

deplasarii/depozitarii echipamentelor de 

intretinere prin evitarea deplasarii in afara 

drumurilor sau a platformelor tehnologice, 

gestionarea eficienta a deseurilor rezultate 

de la activitatile de intretinere, cu 

precadere a celor periculoase – uleiuri 

uzate, solventi, etc) si documentarea si 

aducerea la cunostinta autoritatilor 

competente a oricaror abateri de la normele 

asumate.  

Parc Eolian Baia – 

Dealul Ienicerilor si 

Dealul Caugagia, 

Parc Eolian Luminița 

– Topolog 

Permanent 

C03.03 

Utilizarea 

S M8. Analiza obiectivă a cererilor privind 

amplasarea de noi parcuri eoliene și 

respingerea justificată a acelor investiții 

Stâncării silicioase cu 

vegetație pionieră din 

PND 

Permanent 



 

POIM-cod SMIS 116964 
Page 81 of 143 

 

Specie/ habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare 

la nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiune/ 

ameninţare) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a 

modalităților de punere în aplicare, 

eficacitate) 

Măsuri de conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

energiei 

eoliene 

care pot periclita statutul de conservare al 

habitatului analizat 

I01 

Specii 

invazive 

non-native 

(alogene) 

S M9. Elaborarea de proiecte și aplicarea la 

competiții de finanțare în vederea obținerii 

fondurilor necesare derulării unor 

programe de identificare, cartare și 

combatere a speciilor alogene de plante 

Stâncării silicioase cu 

vegetație pionieră din 

PND 

Periodic 

 I01 

Specii 

invazive 

non-native 

(alogene) 

S M10. Eliminarea speciilor alogene 

identificate in zona de interes, de preferință 

mecanic (prin taiere, cosire, smulgere) sau, 

în ultimă instanță, chimic, prin utilizarea de 

produse de combatere selective, cu un efect 

cat mai redus asupra speciilor native. 

Stâncării silicioase cu 

vegetație pionieră din 

PND 

Sporadic, 

cand este 

necesar 

I01 

Specii 

invazive 

non-native 

(alogene) 

S M11. Prevenirea răspândirii speciilor 

alogene cu potențial invaziv prin 

monitorizarea continuă a potențialelor 

focare de răspândire a speciilor alogene de 

plante și evaluarea potențialului invaziv al 

acestora și al efectelor asupra 

biodiversității, sănătății umane sau 

activităților economice. 

Stâncării silicioase cu 

vegetație pionieră din 

PND 

Sporadic, 

cand este 

necesar 
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Specie/ habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare 

la nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiune/ 

ameninţare) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a 

modalităților de punere în aplicare, 

eficacitate) 

Măsuri de conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

M01.02 

Secete și 

precipitaţii 

reduse 

M M12. Implementarea sistemelor agro-silvo-

pastorale acolo unde este posibil  

Stâncării silicioase cu 

vegetație pionieră din 

PND 

Permanent 
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1. MĂSURI DE CONSERVARE – SPECII DE MAMIFERE 

 

pecie/ 

habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare 

la nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiunea/ 

ameninţarea) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a 

modalităților de punere în aplicare, 

eficacitate) 

Măsuri de conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada de 

aplicare) 

Lutra lutra FV P2: F03.02.03 

capcane, otrăvire, 

braconaj S 

M1. Eliminarea capcanelor identificate în sit Pe toate corpurile de apă, 

având în vedere 

particularitățile habitatului 

(ape curgătoare cu debit 

scăzut). 

permanent 

I02 Specii nartive 

(indigene) 

problematice 

S 

M2. Câinii la stână vor sta legați și se va 

respecta numărul maxim de câini de stână 

admiși în zona de câmpie. Câinii liberi vor 

trebui să fie echipaţi cu jujeu. 

Pe întreaga suprafaţă a 

habitatului speciei  

permanent 

M3.  Sterilizarea și deparazitarea câinilor de 

stână, aflați în habitatul speciei 

(popândăului). 

Pe întreaga suprafaţă a 

habitatului speciei  

permanent 

M4. Ampalsarea de garduri de protecţie care 

să îngrădească accesul animalelor domestice 

în habitatul speciei 

În localităţile care 

intersectează corpurile de 

apă, având în vedere 

particularitățile habitatului 

(ape curgătoare cu debit 

scăzut). 

permanent 
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Specie/ 

habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare 

la nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiunea/ 

ameninţarea) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a modalităților 

de punere în aplicare, eficacitate) 

Măsuri de conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada de 

aplicare) 

Spermophilus 

citellus 

FV – 

favorabilă 

A04.01.05 

păşunatul 

intensiv în 

amestec de 

animale 

M 

M1. Respectarea normelor stabilite privind 

numărul de animale acceptate la pășunat  

În zona habitatelor 

caracteristice speciei: 

zona de stepă, 

silvostepă și a 

pășunilor  

permanent 

M2. Reînceperea păşunatului primăvara după 

uscarea solului pentru a evita bătătorirea, 

formarea gropilor și implicit distrugerea 

covorului vegetal. 

 

În zona habitatelor 

caracteristice speciei: 

zona de stepă, 

silvostepă și a 

pășunilor  

permanent 

M3. sezonul de pășunat trebuie să se încheie cu 

cel puțin 20 de zile înainte de venirea înghețului, 

timp necesar vegetației să se refacă, pregătindu-

se astfel pentru a rezista în perioada de iarnă. 

În zona habitatelor 

caracteristice speciei: 

zona de stepă, 

silvostepă și a 

pășunilor  

permanent 

M4. Scăderea numărului de stâne de pe pășuni, 

precum și amplasarea acestora pe alte habitate 

(agricol, rural). 

În zona habitatelor 

caracteristice speciei: 

zona de stepă, 

silvostepă și a 

pășunilor  

permanent 

M5. Aplicarea prevederilor Legii vânătorii şi a 

protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (cu 

completările și modificările ulterioare (din 9 

ianuarie 2020)) care prevede că pășunatul 

În zona habitatelor 

caracteristice speciei: 

zona de stepă, 

silvostepă și a 

pășunilor  

6 decembrie – 

24 aprilie 
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Specie/ 

habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare 

la nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiunea/ 

ameninţarea) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a modalităților 

de punere în aplicare, eficacitate) 

Măsuri de conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada de 

aplicare) 

animalelor este interzis în timpul iernii (art. 23 

alin. (1), lit. c). 

M6. Extragerea scaieților și a celorlalte plante 

invazive este strict necesară. Extragerea plantelor 

invazive este importantă, deoarece menține 

vegetația la o înălțime mică. Se va realiza cu un 

tocător mecanizat de două ori pe an, în perioadele 

uscate ale anului 

În zona habitatelor 

caracteristice speciei: 

zona de stepă, 

silvostepă și a 

pășunilor  

permanent 

A02.03  

înlocuirea păşunii 

cu terenuri 

arabile  

 
M 

M7: Se vor delimita cu borne zonele de stepă, 

conform amplasamentelor din Registrul Agricol 

aferent fiecărui UAT, pentru a nu mai fi 

transformate pajiştile în terenuri agricole.  

Această măsură va avea o eficacitate ridicată, 

întrucât păstrarea suprafeței de habitat, menține 

un efectiv populațional constant. 

Pe întreaga suprafaţă a 

habitatului speciei  

permanent 

I02  

specii native 

(indigene) 

problematice  

 
M 

M8. Câinii la stană vor sta legați și se va respecta 

numărul maxim de câini de stână admiși în zona 

de câmpie. Câinii liberi vor trebui să fie echipaţi 

cu jujeu. 

Pe întreaga suprafaţă a 

habitatului speciei  

permanent 

M9. Sterilizarea și deparazitarea câinilor de 

stână, aflați în habitatul speciei (popândăului). 

Pe întreaga suprafaţă a 

habitatului speciei  

permanent 

M10. Elimirea pisicilor hoinare, care sunt 

învățate să vâneze faună sălbatică (inclusiv 

popândău), pe pășuni, utilizând capcane live-trap. 

Pe întreaga suprafaţă a 

habitatului speciei  

permanent 



 

POIM-cod SMIS 116964 
Page 86 of 143 

 

Specie/ 

habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare 

la nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiunea/ 

ameninţarea) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a modalităților 

de punere în aplicare, eficacitate) 

Măsuri de conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada de 

aplicare) 

Măsura are eficacitate ridicată, întrucât presiunea 

este mare, multe exemplare fiind omorâte de 

pisicile libere. 

A03.01  

cosire intensivă 

sau intensificarea 

cosirii  

 

S 

M11. Cositul se va face în mod tradițional, 

manual. Eficacitate scăzută pentru, pentru că 

această activitate are loc pe suprafețe limitate. 

Pe întreaga suprafaţă a 

pajiștilor cosite  

permanent 

J03:02 Reducerea 

conectivităţii de 

habitat din cauze 

antropice 

 

M 

M12. Crearea de coridoare ce au ca efect 

migrarea sau dispersia indivizilor între 

micropulații, fapt ce va asigura creșterea 

viabilității genetice. Se vor identifica zone care se 

pot renatura, precum parcele acoperite de 

vegetaţie ruderală şi plante invazive sau porţiuni 

de teren agricol. Dispersia se realizează în general 

pe distanţe scurte (200m), fiind necesară creearea 

unei reţele între parcelele de pajişti existente, care 

să ia în calcul gradul de dispersie limitat al 

populaţiei, asigurând o dispersie de tip island-

hoping. Pentru conexiuni pe distanţe mai lungi, se 

recomandă creearea unor nuclee optime pentru a 

susţine populaţii noi, adică conversie în pajişte pe 

suprafeţe de minim 5 hectare (otpim 50ha), cu o 

formă a parcelei cât mai puţin alungită (raport 

lungime/lăţime teren aproape de 1). Suprafeţele 

Pe întreaga suprafaţă a 

habitatului speciei  

permanet 
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Specie/ 

habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare 

la nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiunea/ 

ameninţarea) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a modalităților 

de punere în aplicare, eficacitate) 

Măsuri de conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada de 

aplicare) 

de teren reconverite trebuie să fie populate de 

plante ierboase secifice bioregiunii stepice. 

H05.01  

gunoiul şi 

deşeurile solide 

S 
M13. Controlul depozitării deșeurilor Pe întreaga suprafaţă a 

habitatului speciei  

permanent 

D01.02 drumuri, 

autostrăzi 

S 

M14. Interzicerea realizării organizărilor de 

şantier în habitatul optim al speciei. Menţinerea 

echipamentelor şi a materialelor de construcţii 

doar pe suprafaţa proiectului. 

În toate şantierele de 

reabiltiare sau 

construcţie a 

drumurilor asfaltate 

din habitatul favorabil 

al speciei  

perioada de 

derulare a 

lucrărilor 

M15. Reducerea vitezei de rulaj în zone cu habitat 

potenţial pentru specie, la 50 km/h prin adăugarea 

unor panouri de limitare a vitezei 

Pe toate drumurile 

asfaltate care 

intersectează habitate 

favorabile speciei  

permanent 

M16. Asigurarea menţinerii conectivităţii speciei 

în cazul construcţiei unor proiecte de 

infrastructură rutieră sau feroviară prin: montarea 

de plase care blochează accesul animlaelor în 

zona de rulaj, adiacente proiectului (plasă cu 

ochiuri sub 2 cm, înălţime minim 50 cm), 

montarea unor subtraversări (diametru minim 50 

cm), din 100 în 100 metri pe parcursul întregii 

suprafeţe de habitat favorabil. 

Pe întreaga suprafaţă a 

habitatului speciei  

perioada de 

derulare a 

lucrărilor 
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Specie/ 

habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare 

la nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiunea/ 

ameninţarea) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a modalităților 

de punere în aplicare, eficacitate) 

Măsuri de conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

Mustela 

eversmanii 

NF - 

nefavorabil

ă 

A04.01.05 

păşunatul 

intensiv în 

amestec de 

animale 

M 

M1. Respectarea normelor stabilite privind numărul 

de animale acceptate la pășunat 

În zona habitatelor 

caracteristice speciei: 

zona de stepă, 

silvostepă și a pășunilor  

permanent 

M2. Reînceperea păşunatului primăvara după 

uscarea solului pentru a evita bătătorirea, formarea 

gropilor și implicit distrugerea covorului vegetal. 

 

În zona habitatelor 

caracteristice speciei: 

zona de stepă, 

silvostepă și a pășunilor  

permanent 

M3. sezonul de pășunat trebuie să se încheie cu cel 

puțin 20 de zile înainte de venirea înghețului, timp 

necesar vegetației să se refacă, pregătindu-se astfel 

pentru a rezista în perioada de iarnă. 

În zona habitatelor 

caracteristice speciei: 

zona de stepă, 

silvostepă și a pășunilor  

permanent 

M4. Scăderea numărului de stâne de pe pășuni, 

precum și amplasarea acestora pe alte habitate 

(agricol, rural). 

În zona habitatelor 

caracteristice speciei: 

zona de stepă, 

silvostepă și a pășunilor  

permanent 

M5. Aplicarea prevederilor Legii vânătorii şi a 

protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (cu 

completările și modificările ulterioare (din 9 

ianuarie 2020)) care prevede că pășunatul 

animalelor este interzis în timpul iernii (art. 23 alin. 

(1), lit. c). 

În zona habitatelor 

caracteristice speciei: 

zona de stepă, 

silvostepă și a pășunilor  

6 decembrie 

– 24 aprilie 



 

POIM-cod SMIS 116964 
Page 89 of 143 

 

Specie/ 

habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare 

la nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiunea/ 

ameninţarea) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a modalităților 

de punere în aplicare, eficacitate) 

Măsuri de conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

M6. Extragerea scaieților și a celorlalte plante 

invazive este strict necesară.. Extragerea plantelor 

invazive este importantă, deoarece menține 

vegetația la o înălțime mică. Se va realiza cu un 

tocător mecanizat de două ori pe an, în perioadele 

uscate ale anului 

În zona habitatelor 

caracteristice speciei: 

zona de stepă, 

silvostepă și a pășunilor  

2 ori/an, în 

perioadele 

uscate 

A2: F03.02.03 

Capcane, 

otrăvire, braconaj 

S 

M7. Eliminarea capcanelor artizanale montate în sit 

(laţuri, cuşti) 

În zona habitatelor 

caracteristice speciei: 

zona de stepă, 

silvostepă și a pășunilor  

permanent 

M8. Montarea unor plase de protecţie a 

gospodăriilor afectate de atacuri asupra animalelor 

domestice realizate de specia de interes 

În localităţile din zona 

habitatelor 

caracteristice speciei: 

zona de stepă, 

silvostepă și a pășunilor  

permanent 

I02 Specii native 

(indigene) 

problematice 

S 

M9. Câinii la stană vor sta legați și se va respecta 

numărul maxim de câini de stână admiși în zona de 

câmpie. Câinii liberi vor trebui să fie echipaţi cu 

jujeu. 

Pe întreaga suprafaţă a 

habitatului speciei  

permanent 

M10. Sterilizarea și deparazitarea câinilor de stână, 

aflați în habitatul speciei (popândăului). 

Pe întreaga suprafaţă a 

habitatului speciei  

permanent 

M11. Organizarea unor campanii de sterilizare a 

animalelor domestice în comunităţile care 

mărginesc păşunile din zona sitului. Scopul 

campaniei va fi de a steriliza un număr cât mai mare 

În localităţile care 

mărginesc habitatul 

favorabil al speciei  

permanent 
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Specie/ 

habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare 

la nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiunea/ 

ameninţarea) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a modalităților 

de punere în aplicare, eficacitate) 

Măsuri de conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

de animale (minim 30 câini şi pisici per 

comunitate), pentru a reduce numărul de animale 

abandonate care ajung să creeze presiuni asupra 

speciei de interes. Prin aceste campanii se vor 

realiza şi sesiuni de conştientizare a localnicilor cu 

privire la abandonul animalelor domestice, conform 

legislaţiei în vigoare. 

  M4 Elimirea pisicilor hoinare, care sunt învățate să 

vâneze faună sălbatică (inclusiv popândău), pe 

pășuni, utilizând capcane live-trap. Măsura are 

eficacitate ridicată, întrucât presiunea este mare, 

multe exemplare fiind omorâte de pisicile libere. 

Pe întreaga suprafaţă a 

habitatului speciei  

permanent 

Vormela 

peregusna 

NF - 

nefavorabil

ă 

A04.01.05 

păşunatul 

intensiv în 

amestec de 

animale 

M 

M1. Respectarea normelor stabilite privind numărul 

de animale acceptate la pășunat 

În zona habitatelor 

caracteristice speciei: 

zona de stepă, 

silvostepă și a pășunilor  

permanent 

M2. Reînceperea păşunatului primăvara după 

uscarea solului pentru a evita bătătorirea, formarea 

gropilor și implicit distrugerea covorului vegetal. 

 

În zona habitatelor 

caracteristice speciei: 

zona de stepă, 

silvostepă și a pășunilor  

permanent 

M3. sezonul de pășunat trebuie să se încheie cu cel 

puțin 20 de zile înainte de venirea înghețului, timp 

necesar vegetației să se refacă, pregătindu-se astfel 

pentru a rezista în perioada de iarnă. 

În zona habitatelor 

caracteristice speciei: 

zona de stepă, 

silvostepă și a pășunilor  

permanent 
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Specie/ 

habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare 

la nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiunea/ 

ameninţarea) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a modalităților 

de punere în aplicare, eficacitate) 

Măsuri de conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

M4. Scăderea numărului de stâne de pe pășuni, 

precum și amplasarea acestora pe alte habitate 

(agricol, rural). 

În zona habitatelor 

caracteristice speciei: 

zona de stepă, 

silvostepă și a pășunilor  

permanent 

M5. Aplicarea prevederilor Legii vânătorii şi a 

protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (cu 

completările și modificările ulterioare (din 9 

ianuarie 2020)) care prevede că pășunatul 

animalelor este interzis în timpul iernii (art. 23 alin. 

(1), lit. c). 

În zona habitatelor 

caracteristice speciei: 

zona de stepă, 

silvostepă și a pășunilor  

6 decembrie 

– 24 aprilie 

M6. Extragerea scaieților și a celorlalte plante 

invazive este strict necesară.. Extragerea plantelor 

invazive este importantă, deoarece menține 

vegetația la o înălțime mică. Se va realiza cu un 

tocător mecanizat de două ori pe an, în perioadele 

uscate ale anului 

În zona habitatelor 

caracteristice speciei: 

zona de stepă, 

silvostepă și a pășunilor  

permanent 

A2: F03.02.03 

Capcane, 

otrăvire, braconaj 

S 

M7. Eliminarea capcanelor artizanale montate în sit 

(laţuri, cuşti) 

În zona habitatelor 

caracteristice speciei: 

zona de stepă, 

silvostepă și a pășunilor  

permanent 

M8. Montarea unor plase de protecţie a 

gospodăriilor afectate de atacuri asupra animalelor 

domestice realizate de specia de interes 

În localităţile din zona 

habitatelor 

caracteristice speciei 

permanent 

S 
M9. Câinii la stană vor sta legați și se va respecta 

numărul maxim de câini de stână admiși în zona de 

Pe întreaga suprafaţă a 

habitatului speciei  

permanent 
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Specie/ 

habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare 

la nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiunea/ 

ameninţarea) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a modalităților 

de punere în aplicare, eficacitate) 

Măsuri de conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

I02 Specii native 

(indigene) 

problematice 

câmpie. Câinii liberi vor trebui să fie echipaţi cu 

jujeu. 

M10. Sterilizarea și deparazitarea câinilor de stână, 

aflați în habitatul speciei (popândăului). 

Pe întreaga suprafaţă a 

habitatului speciei  

permanent 

M11. Organizarea unor campanii de sterilizare a 

animalelor domestice în comunităţile care 

mărginesc păşunile din zona sitului. Scopul 

campaniei va fi de a steriliza un număr cât mai mare 

de animale (minim 30 câini şi pisici per 

comunitate), pentru a reduce numărul de animale 

abandonate care ajung să creeze presiuni asupra 

speciei de interes. Prin aceste campanii se vor 

realiza şi sesiuni de conştientizare a localnicilor cu 

privire la abandonul animalelor domestice, conform 

legislaţiei în vigoare. 

În localităţile care 

mărginesc habitatul 

favorabil al speciei din 

şi vecinătăţi 

permanent 

  M12. Elimirea pisicilor hoinare, care sunt învățate 

să vâneze faună sălbatică (inclusiv popândău), pe 

pășuni, utilizând capcane live-trap. Măsura are 

eficacitate ridicată, întrucât presiunea este mare, 

multe exemplare fiind omorâte de pisicile libere. 

Pe întreaga suprafaţă a 

habitatului speciei  

permanent 

Mesocricetus 

newtoni 

FV” – 

favorabilă 

A04.01.05 

păşunatul 
M 

M1. Respectarea normelor stabilite privind numărul 

de animale acceptate la pășunat 

În zona habitatelor 

caracteristice speciei: 

permanent 
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Specie/ 

habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare 

la nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiunea/ 

ameninţarea) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a modalităților 

de punere în aplicare, eficacitate) 

Măsuri de conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

intensiv în 

amestec de 

animale 

zona de stepă, 

silvostepă și a pășunilor  

M2. Reînceperea păşunatului primăvara după 

uscarea solului pentru a evita bătătorirea, formarea 

gropilor și implicit distrugerea covorului vegetal. 

 

În zona habitatelor 

caracteristice speciei: 

zona de stepă, 

silvostepă și a pășunilor  

permanent 

M3. sezonul de pășunat trebuie să se încheie cu cel 

puțin 20 de zile înainte de venirea înghețului, timp 

necesar vegetației să se refacă, pregătindu-se astfel 

pentru a rezista în perioada de iarnă. 

În zona habitatelor 

caracteristice speciei: 

zona de stepă, 

silvostepă și a pășunilor  

permanent 

M4. Scăderea numărului de stâne de pe pășuni, 

precum și amplasarea acestora pe alte habitate 

(agricol, rural). 

În zona habitatelor 

caracteristice speciei: 

zona de stepă, 

silvostepă și a pășunilor 

din ROSCI0201 Podișul 

Nord Dobrogean 

permanent 

M5. Aplicarea prevederilor Legii vânătorii şi a 

protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (cu 

completările și modificările ulterioare (din 9 

ianuarie 2020)) care prevede că pășunatul 

animalelor este interzis în timpul iernii (art. 23 alin. 

(1), lit. c). 

În zona habitatelor 

caracteristice speciei: 

zona de stepă, 

silvostepă și a pășunilor  

6 decembrie 

– 24 aprilie 
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Specie/ 

habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare 

la nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiunea/ 

ameninţarea) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a modalităților 

de punere în aplicare, eficacitate) 

Măsuri de conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

A02.03  

înlocuirea păşunii 

cu terenuri 

arabile  

 
M 

M6: Se vor delimita cu borne zonele de stepă, 

conform amplasamentelor din Registrul Agricol 

aferent fiecărui UAT, pentru a nu mai fi 

transformate pajiştile în terenuri agricole.  Această 

măsureă va avea o eficacitate ridicată, întrucât 

păstrarea suprafeței de habitat, menține un efectiv 

populațional constant. 

Pe întreaga suprafaţă a 

habitatului speciei  

permanent 

I02  

specii native 

(indigene) 

problematice  

 

S 

M7: Câinii la stână vor sta legați și se va respecta 

numărul maxim de câini de stână admiși în zona de 

câmpie. Câinii liberi vor trebui să fie echipaţi cu 

jujeu. 

Pe întreaga suprafaţă a 

habitatului speciei  

permanent 

M8. Sterilizarea și deparazitarea câinilor de stână, 

aflați în habitatul speciei (popândăului). 

Pe întreaga suprafaţă a 

habitatului speciei  

permanent 

M9. Organizarea unor campanii de sterilizare a 

animalelor domestice în comunităţile care 

mărginesc păşunile din zona sitului. Scopul 

campaniei va fi de a steriliza un număr cât mai mare 

de animale (minim 30 câini şi pisici per 

comunitate), pentru a reduce numărul de animale 

abandonate care ajung să creeze presiuni asupra 

speciei de interes. Prin aceste campanii se vor 

realiza şi sesiuni de conştientizare a localnicilor cu 

privire la abandonul animalelor domestice, conform 

legislaţiei în vigoare. 

În localităţile care 

mărginesc habitatul 

favorabil al speciei şi 

vecinătăţi 

permanent 
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Specie/ 

habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare 

la nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiunea/ 

ameninţarea) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a modalităților 

de punere în aplicare, eficacitate) 

Măsuri de conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

M10. Elimirea pisicilor hoinare, care sunt învățate 

să vâneze faună sălbatică (inclusiv popândău), pe 

pășuni, utilizând capcane live-trap. Măsura are 

eficacitate ridicată, întrucât presiunea este mare, 

multe exemplare fiind omorâte de pisicile libere. 

Pe întreaga suprafaţă a 

habitatului speciei  

permanent  

A03.01  

cosire intensivă 

sau intensificarea 

cosirii  

 

S 

M11: Cositul se va face în mod tradițional, manual. 

Eficacitate scăzută pentru, pentru că această 

activitate are loc pe suprafețe limitate. 

Pe întreaga suprafaţă a 

habitatului speciei  

permanent 

J03:02 Reducerea 

conectivităţii de 

habitat din cauze 

antropice 

 

R 

M12. Crearea de coridoare ce au ca efect dispersia 

indivizilor între micropulații, fapt ce va asigura 

creșterea viabilității genetice. Se vor identifica zone 

care se pot renatura, precum parcele acoperite de 

vegetaţie ruderală şi plante invazive sau porţiuni de 

teren agricol. Dispersia se realizează în general pe 

distanţe scurte (200m), fiind necesară creearea unei 

reţele între parcelele de pajişti existente, care să ia 

în calcul gradul de dispersie limitat al populaţiei, 

asigurând o dispersie de tip island-hoping. Pentru 

conexiuni pe distanţe mai lungi, se recomandă 

creearea unor nuclee optime pentru a susţine 

populaţii noi, adică conversie în pajişte pe suprafeţe 

de minim 5 hectare (otpim 50ha), cu o formă a 

parcelei cât mai puţin alungită (raport 

Pe întreaga suprafaţă a 

habitatului speciei  

permanent 
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Specie/ 

habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare 

la nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiunea/ 

ameninţarea) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a modalităților 

de punere în aplicare, eficacitate) 

Măsuri de conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

lungime/lăţime teren aproape de 1). Suprafeţele de 

teren reconverite trebuie să fie populate de plante 

ierboase secifice bioregiunii stepice. 

M13. Stimularea proprietarilor de terenuri pentru 

conversia a 1% din suprafața terenurilor cultivate cu 

plante anuale în terenuri (suprafețe compacte) 

cultivate cu plante perene (în special lucernă), și 

păstrarea acestora pe termen mediu și lung. 

Pe întreaga suprafaţă a 

habitatului speciei  

permanent 

Rhinolophus 

ferrumequinum 

FV A02:03 

Înlocuirea păşunii 

cu terenuri 

arabile 

S 

M1: Se vor delimita cu borne zonele de stepă, 

conform amplasamentelor din Registrul Agricol 

aferent fiecărui UAT, pentru a nu mai fi 

transformate pajiştile în terenuri agricole.  Această 

măsură va avea o eficacitate ridicată, întrucât 

păstrarea suprafeței de habitat, menține un efectiv 

populațional constant. 

Zona Dorobanţu – 

Cârjelari – Horia 

(Carioaje B1, C1, C2, 

D1, D2, D3, E3), Zona 

Hoira – Iulia – Izvoarele 

(Carioajele E1, F1, G1, 

E2, F2, G2), Zona 

Stejaru – Atând Tepe – 

Baia (Caroiajele: G6, 

H6, I6), Zona Enisala 

(Caroiajele K4, L4) 

permanent 

  C03:03 Utilizarea 

energiei eoliene 

 S 

M2. Creşterea vitezei vântului la care turbinele intră 

în producţie pentru a reduce mortalitatea. Măsura se 

va aplica astfel:  

În perioada de migraţie de primăvară (1 aprilie – 15 

mai) şi în perioada de migraţie de vară-toamnă (15 

Toate turbinele eoliene 

care se află în sit şi la 10 

km de acesta 

 

permanent 
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Specie/ 

habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare 

la nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiunea/ 

ameninţarea) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a modalităților 

de punere în aplicare, eficacitate) 

Măsuri de conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

iulie – 15 septembrie), toate turbinele eoliene care 

se află în sit şi la o distanţă de cel mult 10 km de 

acesta, vor fi mitigate prin creşterea vitezei la care 

acestea intră în producţie. Sub viteza de 6 m/s, în 

perioada menţionată anterior şi când temperatura 

aerului în ultimele 5 minute depăşeşte valoarea de 

13°C, turbinele se vor opri complet din rotaţii, chiar 

dacă acestea nu produc energie. Acest lucru va 

asigura reducerea impactului în perioade în care 

animalele sunt cele mai active, la viteze ale vântului 

scăzute, când sursa de hrană este mai abundentă. 

Pierderea de energie pentru parcurile eoliene este în 

general de sub 1% din ce se poate produce în acea 

perioadă, fiindcă turbinele nu produc semnificativ la 

viteze mici ale vântului. Concomitent se va permite 

efectuarea unor programe de monitorizare a 

turbinelor din partea specialiştilor, care vor realiza 

modele de analiză a mortalităţii şi vor estima gradul 

de eficienţă al măsurii de reducere a impactului per 

parc eolian. Rezultatele vor fi comparate cu studiile 

de identificarea a mărimii teritoriului şi cartarea a 

populaţiilor chiropterelor, putând fi emise noi 

estimări cu privire la starea de conservare a 

speciilor. 
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Specie/ 

habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare 

la nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiunea/ 

ameninţarea) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a modalităților 

de punere în aplicare, eficacitate) 

Măsuri de conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

  C01.04.01 

Minerit de 

suprafaţă  

 

M 

M3. Asigurarea stopării exploatării miniere în 

proximitatea galeriilor de prospecţiune 

Cariera Dorobanţu – în 

afara sitului, dar 

populaţiile folosesc situl 

permanent 

  G01.04.03  Vizite 

de agrement în 

peşteri   
S 

M4. Închiderea cavităţilor subterane prin 

intermediul unor porţi speciale, care să nu perturbe 

activitatea chiropterelor, dar să nu permită accesul 

turiştilor 

Peştera Zmeilor, 

Carioaj L4, Enisala – în 

afara sitului, dar 

populaţiile folosesc situl 

permanent 

  G05.04 

Vandalism 

M 

M5. Închiderea cavităţilor subterane prin 

intermediul unor porţi speciale, care să nu perturbe 

activitatea chiropterelor, dar să nu permită acceul 

turiştilor 

Minele din Vărăria 

Dorobanţului (X: 

761138.3188, Y: 

390162.0496), Peşterile 

cu prăbuşiri din 

Muchiile Cernei (X: 

759083.4299, 

Y:394214.8377), 

Galerie Prospecţiune 

Dealul Jelei (X: 

778446.8076, Y: 

395193.0433), P. 

Zmeilor 

(X:803117.5985, 

Y:383273.0344), Mina 

Altân Tepe (X: 

782025.6918, 

Y:370944.5554), 

permanent 
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Specie/ 

habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare 

la nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiunea/ 

ameninţarea) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a modalităților 

de punere în aplicare, eficacitate) 

Măsuri de conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

Peşterile surpate din 

Dealul Ienicerilor (X: 

790174.4486, Y: 

369180.654)  - Gal 

Prospec Dealul Jelei, P. 

Zmeilor, Minele de la 

Vărăria Dorobanţu - – în 

afara sitului, dar 

populaţiile folosesc situl 
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2. MĂSURI DE CONSERVARE – HERPETOFAUNĂ 

 

Specie/ 

habitat   

natural de 

interes 

comunitar 

Starea de 

conservar

e la 

nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiunea/ 

ameninţarea) 

Intensitate

a 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a modalităților de 

punere în aplicare, eficacitate) 

Măsuri de conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

Elaphe 

sauromates 

C A02.01 și A07 (P, 

A) Agricultură 

intensivă și 

utilizarea 

produselor biocide, 

hormoni și 

substanțe chimice 

în vecinătatea 

habitatelor ocupate 

de specie. 

M M1. Reglementarea utilizării pesticidelor folosite pe 

terenurile agricole din sit. Limitarea utilizării 

pesticidelor din grupa de toxicitate I și II în interiorul 

sitului și în imediata proximitate a acestuia (min. 500 

m).  

 

Pe întreaga suprafaţă a 

habitatului speciei  

Permanent 

A04.01 (P) 

Suprapășunat în 

habitatul utilizat de 

specie 

R M2. Reglementarea pășunatului și refacerea pajiștilor 

stepice. 

Pe întreaga suprafaţă a 

habitatului speciei 

permanent 

G05.04 (P) 

Vandalism - risc 

ridicat de 

mortalitate directă 

datorită unor 

superstiții populare 

R M3. Activități de supraveghere și control  Pe întreaga suprafaţă a 

habitatului speciei 

Permanent 

Bombina 

bombina 

C H05.01 (P) 

Gunoaie menajere, 

depozitare de 

M M1. Activități de supraveghere și control  Pe întreaga suprafaţă a 

habitatului speciei 

Permanent 
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recipiente uzate de 

glifosat. 

D01.02 (P, A) 

Drumuri - risc de 

mortalitate rutieră, 

în special în 

perioada de 

reproducere și 

dispersie a 

juvenililor; drum 

asfaltat ce 

traversează zone cu 

habitate optime 

pentru specie. 

M M2. Amplasarea de panouri de avertizare și marcaje pe 

asfalt pentru reducerea vitezei în zonele unde au fost 

semnalate mortalități rutiere a herpetofaunei, precum și 

în zonele în care drumurile asfaltate traversează 

habitate/ecosisteme continue și zone de 

migrație/dispersie a herpetofaunei. 

Amplasarea de subtraversări, acolo unde este posibil, 

care să permită deplasarea herpetofaunei în siguranță. 

Beidaud 

44.700639/ 28.554528 

Sarighiol de Deal 

44.698749/ 28.543885 

Permanent 

 I01 (P, A) 

Alterarea 

habitatului natural 

prin răspândirea 

speciilor alogene - 

Ailanthus altissima 

S M3. Îndepărtarea mecanică a speciilor alogene 

invazive în privința eradicării acestora. 

Beidaud 

44.701415/ 28.554192 

2021-2022 

A04.01 (P) 

Suprapășunat în 

habitatul utilizat de 

specie și 

proximitate 

M M4. Reglementarea pășunatului și refacerea pajiștilor 

stepice 

Casimcea 

44.691165/ 28.377210 

permanent 

A07 (P, A) Risc de 

poluare cu 

substanțe chimice 

(pesticide) folosite 

în agricultura 

intensivă 

M M5. Reglementarea utilizării pesticidelor folosite pe 

terenurile agricole din sit. Limitarea utilizării 

pesticidelor din grupa de toxicitate I și II în interiorul 

sitului și în imediata proximitate a acestuia (min. 500 

m).  

terenurile agricole din 

interiorul sitului și pe o 

distanță de minim 500 m 

față de limitele sitului, 

în afara acestuia. 

Permanent 



 

POIM-cod SMIS 116964 
Page 102 of 143 

 

 M01.02 (P, A)  și 

M01.01 (P, A) Risc 

de pierdere a 

habitatelor datorită 

schimbării 

condițiilor abiotice: 

schimbarea 

temperaturii (ex. 

creșterea 

temperaturii și 

extremele) și secete 

și precipitații 

reduse 

R M6. Plantări de arbori și arbuști (specii native) pentru 

stoparea eroziunii solului, creșterea gradului de 

umbrire și a umidității, la limitele parcelelor agricole, 

pe marginea drumurilor și în habitatele profund 

afectate de suprapășunat. 

Crearea de habitate acvatice suplimentare pentru 

amfibieni și adăparea animalelor sălbatice. Amenajarea 

de structuri speciale pentru adăparea animalelor 

domestice. 

Nivelul întregului sit  Permanent 

 K01.03 J02.13  

K01.02 (A) Risc de 

pierdere a 

habitatelor acvatice 

prin secare și/sau 

colmatare, în 

special în lipsa 

managementului 

habitatelor acvatice 

 

R M7. Gestionarea habitatelor acvatice prin acțiuni de 

igienizare (îndepărtarea deșeurilor) și drenare 

periodică. Aceste activități vor avea loc în afara 

perioadelor de activitate a herpetofaunei, cu precădere 

în lunile de iarnă (decembrie-februarie). 

toate habitatele acvatice 

din sit 

Decembrie-

februarie 

Testudo 

graeca 

B A04.01 (P) 

Suprapășunat în 

habitatul speciei 

M M1. Reglementarea pășunatului și refacerea pajiștilor 

stepice. 

Pe întreaga suprafaţă a 

habitatului speciei 

permanent 

H05.01 (P) 

Alterarea calității 

habitatului prin 

depozitarea de 

gunoi și deșeuri 

solide, inclusiv 

deșeuri toxice 

(azbest)  

R M2. Activități de supraveghere și control Pe întreaga suprafaţă a 

habitatului speciei 

Permanent 
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G05.04 (P) 

Vandalism - risc de 

vătămare sau 

ucidere directă 

datorită lipsei de 

educație a turiștilor 

și comunităților 

locale 

M M3. Activități de supraveghere și control Nivelul întregului sit Permanent 

A02.01 și A07 (P, 

A) Agricultură 

intensivă și 

utilizarea 

produselor biocide, 

hormoni și 

substanțe chimice 

în vecinătatea 

habitatelor ocupate 

de specie 

M M4. Reglementarea utilizării pesticidelor folosite pe 

terenurile agricole din sit. Limitarea utilizării 

pesticidelor din grupa de toxicitate I și II în interiorul 

sitului și în imediata proximitate a acestuia (min. 500 

m).  

 

Nivelul întregului sit Permanent 

F03.02.05 (P) 

Captură accidentală 

-“capcane 

antropice” sau 

naturale (zona 

Caugagia) 

S M5. Acoperirea sau umplerea incintelor/gropilor 

naturale sau artificiale cu adâncime de peste 50 cm, cu 

deschidere la nivelul solului și pereți verticali care 

împiedică ieșirea amfibienilor sau reptilelor. 

Mănăstirea Uspenia 

44.839121/ 28.563371 

-maxim 5m2 (suprafața 

capcanei) 

Slava Rusă 

44.857955/ 28.625151 

44.857899/28.624872 

-maxim 5 mp (suprafața 

capcanei) 

Caugagia 

44.763573/ 28.664219 

-numeroase gropi cu 

pereți relativ verticali, 

formate prin prăbușirea 

plafonului, într-o 

2021-2022 
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suprafață de cca. 2 ha 

J01.01 (P) 

Incendiere 

vegetație - risc de 

mortalitate directă 

M M6. Activități de supraveghere și control Nivelul întregului sit Permanent 

D01.02 (P, A) 

Drumuri - risc de 

mortalitate directă 

S M7. Amplasarea de panouri de avertizare și marcaje pe 

asfalt pentru reducerea vitezei în zonele unde au fost 

semnalate mortalități rutiere a herpetofaunei, precum și 

în zonele în care drumurile asfaltate traversează 

habitate/ecosisteme continue și zone de 

migrație/dispersie a herpetofaunei. 

Amplasarea de subtraversări, acolo unde este posibil, 

care să permită deplasarea herpetofaunei în siguranță. 

Caugagia 

44.769008/ 28.673614 

Ciucurova 

44.90113/ 28.50593 

Cloșca 

44.98348/ 28.50708 

(drum exploatare 

carieră) 

-suprafața carosabilului 

Permanent 
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3. MĂSURI DE CONSERVARE – NEVERTEBRATE 

Specie/ habitat   

natural de interes 

comunitar  

Starea de 

conservar

e la 

nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiunea/ 

ameninţarea) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a modalităților de punere 

în aplicare, eficacitate) 

Măsuri de 

conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

Cerambyx cerdo FV - 

favorabilă 

B02 

Gestionarea și 

utilizarea 

pădurii și 

plantaţiei 

S M1. Evitarea doborârii arborilor cu larve ale speciei (prezența 

speciei este evidențiată mai ales de găurile de emergență) 

habitate 

forestiere 

permanent 

S M2. Lemnul rezultat în urma diferitelor lucrări silvice să fie 

scos la terminarea campaniei de exploatare din fondul 

forestier pentru a se preîntâmpina depunerea pontei în acesta. 

Lemnul depozitat în pădure în timpul sezonului cald atrage 

speciile xilofage. 

habitate 

forestiere 

permanent 

S M3. Evitarea plantării de specii exotice care sunt sau pot 

devenii invazive (salcâm) 

habitate 

forestiere 

permanent 

M M4. Eliminarea treptată a speciilor exotice și revenirea la tipul 

natural de pădure, doar tipul natural de pădure poate readuce 

asociatiile naturale de floră și faună 

habitate 

forestiere 

permanent 

S M5. conservarea stejarilor seculari distribuiti insular (la limita 

ariei protejate) 

habitate 

forestiere 

permanent 

S M6. la tăierile definitive/de exploatare în habitatele de păduri 

de foioase și de amestec se vor menține pe picior 5-7 arbori 

maturi, cu o vârstă de minim 80 ani și parțial debilitați/ha. 

habitate 

forestiere 

permanent 

S M7. se va respecta volumul de 1 mc /an/hectar la igienizare, 

depășirea acestei valori putând conduce la degradarea 

habitatului speciei. 

habitate 

forestiere 

permanent 
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Specie/ habitat   

natural de interes 

comunitar  

Starea de 

conservar

e la 

nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiunea/ 

ameninţarea) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a modalităților de punere 

în aplicare, eficacitate) 

Măsuri de 

conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

F03.02 Luare 

/ prelevare de 

fauna (terestră) 

S M8. Interzicerea colectării de exemplare în alt scop decât 

științific 

habitatele 

caracteristice 

speciei 

permanent 

G01.03.01con

ducerea 

obișnuită a 

vehiculelor 

motorizate 

S M9. Interzicerea conducerii vehiculelor motorizate în afara 

drumurilor pe care accesul este permis 

habitatele 

caracteristice 

speciei 

permanent 

J03 Alte 

modificări ale 

ecosistemelor 

S M10. Interzicerea oricăror activități care pot duce la 

deteriorarea habitatelor favorabile speciei 

habitatele 

caracteristice 

speciei 

permanent 

Morimus 

funereus 

FV - 

favorabilă 

B02 

Gestionarea și 

utilizarea 

pădurii și 

plantaţiei 

S M1. în habitatele forestiere se vor menține minim 3-5 arbori 

morti și aflați în contact cu solul la ha. 

habitate 

forestiere 

permanent 

S M2. Lemnul rezultat în urma diferitelor lucrări silvice să fie 

scos la terminarea campaniei de exploatare din fondul 

forestier pentru a se preîntâmpina depunerea pontei în acesta. 

Lemnul depozitat în pădure în timpul sezonului cald atrage 

speciile xilofage. 

habitate 

forestiere 

permanent 

D01.02 

Drumuri 

nationale, 

autostrazi 

S M3. Interzicerea construirii de drumuri nationale, autostrăzi 

fără a asigura conectivitatea habitatelor favorabile speciei 

habitatele 

caracteristice 

speciei 

permanent 

F03.02 Luare 

/ prelevare de 

fauna (terestră) 

S M4. Interzicerea colectării de exemplare în alt scop decât 

științific 

habitatele 

caracteristice 

speciei 

permanent 
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Specie/ habitat   

natural de interes 

comunitar  

Starea de 

conservar

e la 

nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiunea/ 

ameninţarea) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a modalităților de punere 

în aplicare, eficacitate) 

Măsuri de 

conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

G01.03.02 

conducerea în 

afara drumului 

a vehiculelor 

motorizate 

S M5. Interzicerea conducerii vehiculelor motorizate în afara 

drumurilor pe care accesul este permis 

habitatele 

caracteristice 

speciei 

permanent 

J03 Alte 

modificări ale 

ecosistemelor 

S M6. Interzicerea oricăror activități care pot duce la 

deteriorarea habitatelor favorabile speciei 

habitatele 

caracteristice 

speciei 

permanent 

Bolbelasmus 

unicornis 

FV - 

favorabilă 

B02 

Gestionarea și 

utilizarea 

pădurii și 

plantaţiei 

S M1. Evitarea schimbării compoziției pădurilor xerofile cu 

revenirea la tipul natural de pădure (OS Babadag, UA8H ... 

habitat distrus de plantația de Maclura pomifera) 

habitatele 

forestiere 

permanent 

F03.02 Luare 

/ prelevare de 

fauna (terestră) 

S M10. Interzicerea colectării de exemlare în alt scop decât 

științific 

habitatele 

caracteristice 

speciei 

permanent 

J03 Alte 

modificări ale 

ecosistemelor 

S M6. Interzicerea oricăror activități care pot duce la 

deteriorarea habitatelor favorabile speciei 

habitatele 

caracteristice 

speciei 

permanent 

Paracaloptenus 

caloptenoides 

FV - 

favorabilă 

B06 pășunatul 

în pădure/în 

zona 

împădurită 

S M1. Evitarea pășunatului în marginea pădurilor în timpul 

sezonului cald, deși pășunarea este interzisă prin Codul Silvic 

(art. 109, alin 1) se practică pe scară largă în sit 

habitatele 

caracteristice 

speciei 

permanent 
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Specie/ habitat   

natural de interes 

comunitar  

Starea de 

conservar

e la 

nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiunea/ 

ameninţarea) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a modalităților de punere 

în aplicare, eficacitate) 

Măsuri de 

conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

F03.02 Luare 

/ prelevare de 

fauna (terestră) 

S M10. Interzicerea colectării de  exemplare în alt scop decât 

științific 

habitatele 

caracteristice 

speciei 

permanent 

J03 Alte 

modificări ale 

ecosistemelor 

S M6. Interzicerea oricăror activități care pot duce la 

deteriorarea habitatelor favorabile speciei 

habitatele 

caracteristice 

speciei 

permanent 
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4. MĂSURI DE CONSERVARE – PLANTE 

Specie/ 

habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare 

la nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiunea/ 

ameninţarea) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a modalităților de punere în 

aplicare, eficacitate) 

Măsuri de 

conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

Campanula 

romanica 

 

FV A04.02.05 

Pășunatul ne-

intensiv în 

amestec de 

animale  

M01.02 secete și 

precipitații reduse 

I01 specii 

invazive non-

native (alogene) 

E03.03 

Depozitarea 

materialelor 

inerte 

(nereactive) 

C01.06 

Prospecțiuni 

geotehnice 

 

M 

 

 

 

 

S 

 

 

 

 

 

S 

 

 

 

 

S 

M1. Controlul efectivelor de animale care pasc Păşunile de pe 

substraturile 

calcaroase 

Martie- 

octombrie 

M2. Interzicerea exploatărilor de roci chiar dacă 

prospecţiunile sunt favorabile exploatării 

Păşunile de pe 

substraturile 

calcaroase 

permanent 

M3.    Igenizarea zonei prin colectarea de deşeuri 

nebiodegradabile 

Păşunile de pe 

substraturile 

calcaroase 

permanent 

M4.     Combatarea speciilor invazive  Păşunile de pe 

substraturile 

calcaroase 

permanent 
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Specie/ habitat   

natural de interes 

comunitar  

Starea de 

conservare 

la nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiunea/ 

ameninţarea

) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a modalităților de punere în 

aplicare, eficacitate) 

Măsuri de 

conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

Himantoglossum 

caprinum  

FV 

(favorabilă) 

A04.01.05 

pășunatul 

intensiv în 

amestec de 

animale  

M01.02 

secete și 

precipitații 

reduse 

I01 specii 

invazive 

non-native 

(alogene) 

E03.03 

Depozitarea 

materialelor 

inerte 

(nereactive) 

M 

 

 

 

 

S 

 

 

 

S 

 

 

 

S 

M1. Controlul efectivelor de animale care pasc şi propunerea 

de măsuri alternative pentru obţinerea de furaje 

Păşunile de pe 

substraturile 

calcaroase 

Martie- 

octombrie 

M2. Obligativitatea intrării în stabulaţie a oilor şi caprelor în 

perioada de iarnă 

Păşunile de pe 

substraturile 

calcaroase 

permanent 

M3.    Igenizarea zonei prin colectarea de deşeuri 

nebiodegradabile 

Păşunile de pe 

substraturile 

calcaroase 

permanent 

M4.     Combatarea speciilor invazive  Păşunile de pe 

substraturile 

calcaroase 

permanent 
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Specie/ 

habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare la 

nivelul sitului 

Impactul 

(presiunea/ 

ameninţarea) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a modalităților de punere în 

aplicare, eficacitate) 

Măsuri de 

conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

Moehringia 

jankae  

U1 

(Nefavorabilă 

– inadecvată) 

M01.02 secete 

și precipitații 

reduse 

I01 specii 

invazive non-

native 

(alogene) 

E03.03 

Depozitarea 

materialelor 

inerte 

(nereactive) 

C01.06 

Prospecțiuni 

geotehnice 

M 

 

 

S 

 

 

S 

 

 

 

 

S 

 

 

M1. Interzicerea exploatărilor de roci chiar dacă 

prospecţiunile sunt favorabile exploatării 

Păşunile de pe 

substraturile 

calcaroase 

permanent 

M2. Igenizarea zonei prin colectarea de deşeuri 

nebiodegradabile 

Păşunile de pe 

substraturile 

calcaroase 

 

M3.   Combatarea speciilor invazive  Păşunile de pe 

substraturile 

calcaroase 

permanent 
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Specie/ 

habitat   

natural de 

interes 

comunitar  

Starea de 

conservare la 

nivelul 

sitului 

Impactul 

(presiunea/ 

ameninţarea) 

Intensitatea 

impactului 

Măsurile de conservare 

(denumirea și descrierea detaliată a modalităților de punere în 

aplicare, eficacitate) 

Măsuri de 

conservare 

(localizare) 

Măsuri de 

conservare 

(perioada 

de aplicare) 

Potentilla 

emilii-popii 

 

FV A04.02.05 

Pășunatul ne-

intensiv în 

amestec de 

animale  

M01.02 secete și 

precipitații reduse 

I01 specii 

invazive non-

native (alogene) 

E03.03 

Depozitarea 

materialelor 

inerte 

(nereactive) 

C01.06 

Prospecțiuni 

geotehnice 

 

M 

 

 

 

 

S 

 

 

 

 

 

S 

 

 

 

 

S 

M1. Controlul efectivelor de animale care pasc Păşunile de pe 

substraturile 

calcaroase 

Martie- 

octombrie 

M2. Interzicerea exploatărilor de roci chiar dacă 

prospecţiunile sunt favorabile exploatării 

Păşunile de pe 

substraturile 

calcaroase 

permanent 

M3.    Igenizarea zonei prin colectarea de deşeuri 

nebiodegradabile 

Păşunile de pe 

substraturile 

calcaroase 

permanent 

M4.     Combatarea speciilor invazive  Păşunile de pe 

substraturile 

calcaroase 

permanent 
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5. MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU POPULAȚIILE SPECIILOR DE PĂSĂRI 

DE INTERES COMUNITAR SPECIFICE SITURILOR NATURA 2000 

ROSPA0091 PĂDUREA BABADAG, ROSPA0100 STEPA CASIMCEA ȘI 

ROSPA0040 DUNĂREA VECHE-BRAȚUL MĂCIN (SUPRAFAȚA CARE SE 

SUPRAPUNE CU ROSCI0201 PODIȘUL NORD DOBROGEAN) 

Speciile de păsări de interes conservativ prezente pe suprafața siturilor Natura 2000 

ROSPA0091 Pădurea Babadag, ROSPA0100 Stepa Casimcea și ROSPA0040 Dunărea 

Veche-Brațul Măcin (partea care se suprapune cu ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean) 

 
Nr. crt. 

Denumirea ştiinţifică Situl în care este prezentă specia 

1.  Accipiter brevipes ROSPA0091, ROSPA0100, (ROSPA0040) 

2.  Accipiter nisus ROSPA0091, ROSPA0100, (ROSPA0040) 

3.  Acrocephalus melanopogon ROSPA0040 

4.  Alauda arvensis ROSPA0100 

5.  Alcedo atthis ROSPA0040 

6.  Anthus campestris ROSPA0091, ROSPA0100, (ROSPA0040) 

7.  Aquila (Clanga) clanga ROSPA0091 

8.  Aquila heliaca ROSPA0091, ROSPA0100 

9.  Aquila (Clanga) pomarina ROSPA0091, ROSPA0100, (ROSPA0040) 

10.  Ardea purpurea ROSPA0040 

11.  Asio otus ROSPA0100 

12.  Aythya nyroca ROSPA0040 

13.  Botaurus stellaris ROSPA0040 

14.  Branta ruficollis ROSPA0040 

15.  Bubo bubo ROSPA0091, (ROSPA0040) 

16.  Burhinus oedicnemus ROSPA0091, ROSPA0100, (ROSPA0040) 

17.  Buteo buteo ROSPA0091, ROSPA0100, (ROSPA0040) 

18.  Buteo lagopus ROSPA0091 

19.  Buteo rufinus ROSPA0091, ROSPA0100, (ROSPA0040) 

20.  Calandrella brachydactyla ROSPA0091, ROSPA0100, (ROSPA0040) 

21.  Caradrius alexandrinus ROSPA0040 

22.  Carduelis chloris ROSPA0091,  

23.  Caprimulgus europaeus ROSPA0091, (ROSPA0040) 

24.  Chlidonias hybridus ROSPA0040 

25.  Ciconia ciconia ROSPA0091, ROSPA0100, (ROSPA0040) 

26.  Ciconia nigra ROSPA0091, ROSPA0100, (ROSPA0040) 

27.  Circaetus gallicus ROSPA0091, ROSPA0100, (ROSPA0040) 

28.  Circus aeruginosus ROSPA0091, ROSPA0100, (ROSPA0040) 

29.  Circus cyaneus ROSPA0091, ROSPA0100, (ROSPA0040) 

30.  Circus macrourus ROSPA0091, ROSPA0100, (ROSPA0040) 

31.  Circus pygargus ROSPA0091, ROSPA0100, (ROSPA0040) 
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32.  Columba palumbus ROSPA0091, ROSPA0100 

33.  Coracias garrulus ROSPA0091, ROSPA0100, (ROSPA0040) 

34.  Coturnix coturnix ROSPA0100 

35.  Cuculus canorus ROSPA0091, ROSPA0100 

36.  Dendrocopos medius ROSPA0091 

37.  Dendrocopos syriacus ROSPA0100, (ROSPA0040) 

38.  Dryocopus martius ROSPA0091 

39.  Egretta garzetta ROSPA0040 

40.  Emberiza hortulana ROSPA0091, ROSPA0100, (ROSPA0040) 

41.  Falco cherrug ROSPA0091, ROSPA0100 

42.  Falco peregrinus ROSPA0091, ROSPA0100 

43.  Falco vespertinus ROSPA0091, ROSPA0100, (ROSPA0040) 

44.  Ficedula albicollis ROSPA0100, (ROSPA0040) 

45.  Ficedula parva ROSPA0091,  (ROSPA0040) 

46.  Haliaeetus albicilla ROSPA0091,  (ROSPA0040) 

47.  Hieraaetus pennatus ROSPA0091, ROSPA0100, (ROSPA0040) 

48.  Himantopus himantopus ROSPA0040 

49.  Hippolais icterina ROSPA0091, ROSPA0100 

50.  Hirundo daurica ROSPA0100 

51.  Hirundo rustica ROSPA0091, ROSPA0100 

52.  Ixobrychus minutus ROSPA0040 

53.  Jynx torquilla ROSPA0100 

54.  Larus melanocephalus ROSPA0040 

55.  Larus minutus ROSPA0040 

56.  Lanius collurio ROSPA0091, ROSPA0100, (ROSPA0040) 

57.  Lanius excubitor ROSPA0091 

58.  Lanius minor ROSPA0091, ROSPA0100, (ROSPA0040) 

59.  Lanius senator ROSPA0091, ROSPA0100 

60.  Lullula arborea ROSPA0091, ROSPA0100, (ROSPA0040) 

61.  Luscinia megarhynchos ROSPA0100 

62.  Melanocorypha calandra ROSPA0091, ROSPA0100, (ROSPA0040) 

63.  Merops apiaster ROSPA0100 

64.  Miliaria calandra ROSPA0100 

65.  Milvus migrans ROSPA0100, (ROSPA0040) 

66.  Motacilla alba ROSPA0091, ROSPA0100 

67.  Motacilla flava ROSPA0091, ROSPA0100 

68.  Muscicapa striata ROSPA0091 

69.  Nycticorax nycticorax ROSPA0040 

70.  Oenanthe isabellina ROSPA0091, ROSPA0100 

71.  Oenanthe oenanthe ROSPA0091, ROSPA0100 

72.  Oenanthe pleschanka ROSPA0100, (ROSPA0040) 

73.  Oriolus oriolus ROSPA0091, ROSPA0100 

74.  Parus lugubris ROSPA0091 

75.  Pandion haliaetus ROSPA0100, (ROSPA0040) 

76.  Pelecanus onocrotalus ROSPA0091, ROSPA0100, (ROSPA0040) 
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77.  Pernis apivorus ROSPA0091, ROSPA0100, (ROSPA0040) 

78.  Phalacrocorax pygmeus ROSPA0040 

79.  Philomachus pugnax ROSPA0040 

80.  Phoenicurus phoenicurus ROSPA0091 

81.  Phylloscopus collybita ROSPA0091 

82.  Phylloscopus sibilatrix ROSPA0091 

83.  Picus canus ROSPA0091, (ROSPA0040) 

84.  Platalea leucorodia ROSPA0040 

85.  Plegadis falcinellus ROSPA0040 

86.  Porzana parva ROSPA0040 

87.  Recurvirostra avosetta ROSPA0040 

88.  Riparia riparia ROSPA0040 

89.  Sterna albifrons , , (ROSPA0040) 

90.  Sterna hirundo , (ROSPA0040) 

91.  Saxicola torquata ROSPA0091, ROSPA0100 

92.  Streptopelia turtur ROSPA0091, ROSPA0100 

93.  Sturnus vulgaris ROSPA0091 

94.  Sylvia atricapilla ROSPA0091, ROSPA0100 

95.  Sylvia borin ROSPA0100 

96.  Sylvia communis ROSPA0100 

97.  Sylvia curruca ROSPA0091 

98.  Sylvia nisoria ROSPA0091, (ROSPA0040) 

99.  Tringa glareola ROSPA0040 

100.  Tadorna ferruginea ROSPA0091 

101.  Upupa epops ROSPA0091 

 

MĂSURI DE CONSERVARE 

M1.1. Îmbunătățirea stării de conservare a speciilor de păsări carateristice habitatelor 

forestiere, prin crearea locurilor de cuibărit artificiale  

Specii țintă: Ficedula albicollis, Ficedula parva, Muscicapa striata, Parus lugubris și 

Phoenicurus phoenicurus 

Descrierea măsurii: Montarea de cuiburi artificale se va realiza cu scopul creșterii efectivului 

populațional al speciilor la nivelul întregului sit. Această măsură va compensa lipsa mozaicul de 

arborete în vârstă în parcelele forestiere exloatate în ultimele decenii. În acest sens se vor monta 

un minim de 5000 de cuiburi pe o suprafață totală de 1000 ha (apr. 1000 cuiburi/specie, respectiv 

5 cuiburi artificiale/ha).  

Date caracteristice cuibuirilor ce vor fi amplasate sunt: 

pPentru Ficedula albicollis și Ficedula parva se vor folosi cuiburi artificiale, construite din 

lemn cu următoarele dimensiuni: diametrul intrării între 32 - 34mm, adâncime 16 – 18cm 

(de la intrare până la baza cutiei) și o bază cu o suprafață de 12,5 x12,5 cm2. Cuibul se 

amplasează la o înălțime de 2-8m pe arbori. 
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- pentru Muscicapa striata  se vor folosi cuiburi artificiale construite din lemn cu deschidere 

mare, lungimea de = 23cm, lățimea de 13 cm  și adâncimea de 15 cm. 

- Pentru Poecile (Parus) lugubris se vor folosi cuiburi artificiale, construite din lemn, cu 

diametru intrării de aproximativ 25 – 27 mm, adâncimea de  16 – 18cm, mărimea internă 

10 x 10. Cuibul se amplaseasă la o înălțime de 2-4 m pe arbori. 

- Pentru Phoenicurus pheonicurus se vor folosi cuiburi din lemn-beton, cu următoarele 

caraterisitici: exterior: 20x20x30 cm; camera de cuibărit 15x21 cm, intrarea dublă cu 

dimensiunile 30x50 mm sau cuiburi din lemn cu dimensiunile: diametrul deschiderii – 

100mm, adâncime interioară - 8, mărime internă – 12,5x12,5. Cuiburl se amplasează la o 

înălțime de 1-4 m pe arbori. 

Dimensiunile cuiburilor menționate mai sus sunt aproximative. În momentul implementării 

măsurii se vor analiza cele mai bune opțiuni în ceea ce privește tipurile de cuiburi folosite, ținându-

se cont de datele noi apărute până la acel moment. 

Localizarea măsurii: ROSPA0091 Pădurea Babadag, în zonele de distribuție a speciilor, conform 

hărților nr. ...... din Anexa I.  

În cadrul sitului, cele 1000 ha nu vor fi compacte, ci împărțite în suprafețe mai mult sau mai puțin 

egale și distribuite unifom pe suprafața zonelor de distribuție a speciilor analizate. Toate acestea 

suprafețe vor fi localizate în parcelele forestiere în care arborii tineri (sub 30 cm diametru la nivelul 

pieptului) au un procentaj mai mare de 50 %. Localizarea exactă a parcelor și stabilirea exactă a 

suprafețele unde se va implementa măsură se va analiza în momentul implementării acesteia, 

ținându-se cont de aspecte precum starea de sănătate a habitatului, structura, prezența sau absența 

substratului arbustiv etc. 

Modul de evaluare a eficacității măsurii de conservare: odată cu instalarea/montarea cuiburilor 

artificiale se va elabora și un program de monitorizare a zonelor selectate pentru implementarea 

măsurii. Adiacent pentru monitorizare se vor selecta câteva zone martor pentru obținerea de date 

comparative.  

Alte aspecte: Ca urmare a implementării acestei măsuri vor putea beneficia pozitiv și alte specii 

de păsări, respectiv Hippolais icterina, Phyloscopus collybita, Phyloscopus sibilatrix, 

Streptopelia turtur, Sylvia atricapilla și Sylvia borin.  

M1.2. Îmbunătățirea condițiilor de cuibărit pentru specia Coracias garrulus, prin 

instalarea de cuiburi artificiale 

Descrierea măsurii: Primul pas în amplasarea cuiburilor artificale este identificarea locației 

potrivite. În acest sens se va ține cont de disponibilitatea hranei pentru dumbrăveancă, care în cea 

mai mare parte este alcătuită din insecte, în special lăcuste și gândaci de talie mare, astfel cele mai 

potrivite habitate sunt pășunile sau terenuirle agricole extensive. Dumbrăveanca este o pasăre de 

pândă, câutându-și hrana stând într-un punct proeminent, asfel necesită în apropierea cuibului 

prezența arborilor, aliniamentelor sau stâlpi de electicitate, ca puncte înalte.  

Pe baza literaturii existente se știe că dumbrăveanca prezintă o fidelitate ridicată față de locurile 

de reproducere. Distanța de dispersie a păsărilor de anul doi este aproximativ de 40 km, iar în cazul 
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păsărilor adulte de numai 5 km. Astfel cuiburile învecinate amplasate la distanțe mici între ele vor 

avea șanse mari sa fie ocupate în anii următori. De asemenea, dumbrăveanca este o pasăre 

teritorială în perioada de cuibărit, deci trebuie menținută și o distanță minimă între cuibuiri.  

În baza celor menționate mai sus, în perioada de implementare a proiectului se vor  instalarea un 

număr de 200 cuiburi artificiale în zonele de distribuție a speciei . Între cuiburi se va păstra o 

distanță de minim 800 – 1000m. În mod normal cuiburile se vor monta pe arbori, dar dacă acest 

lucru nu este posibil atunci acestea se pot amplasa pe stâlpii de electricitate. Dacă se vor monta 

cuiburi pe stâlpii de electricitate se va asigura că aceștea sunt izolați sau se vor izola în prealabil 

pentru a evita electrocutarea exemplarelor ce vor ocupa cuiburile. A se evita montarea cuiburilor 

pe arobori morți, uscați sau putreziți, precum și în apropierea drumurilor aglomerate pentru a evita 

coliziunea indivizilor cu autovehiculele. Pentru cuiburile montate pe arbori recomandăm ca 

acestea să fie amplasate la o înălțime de 4-5 m, aceasta fiind considerată optimă. 

Se vor instala, de preferat cuiburi din lemn – beton pentru că acestea au o durată de viața mai mare, 

care pot fi fixate cu ajutorul benzilor metalice perforate (bandă Hilti). Cuiburi trebuie să respecte 

dimensiunile standard pentru dumbrăveancă, respectiv dimensiuni exterioare: înălțime 320mm, 

lățime 244m, adâncime 250mm, distanța de la intrare până a baza cuibului 210mm, diametru intării 

60 -64mm, grosime scândură 25mm.  

Localizarea măsurii: ROSPA0091 Pădurea Babadag, ROSPA0100 Stepa Casimcea - în zonele 

de distribuție a speciei, conform hărții nr. .....Anexa I.  

Locațiile exacte a instalării cuibuirilor se vor stabili în timpul implementării planului de 

management. În prealabil locațiile respective se vor monitoriza pentru a se evita instalarea 

cuiburilor în zone unde exită deja cuiburi active. 

Modul de evaluare a eficacității măsurii de conservare:  

- după  amplasarea cuiburilor artificiale se va elabora și un program de verificare a: (1) 

gradului de ocupare a acestora (2) numărul ouălor depuse și a puilor din cuib. Datele se vor 

colecta pe tot parcursul implementării planului de management; 

- se va realiza inelarea puilor de dumbrăveancă cu scop științific în perioada verificării 

cuiburilor artificiale, în baza permisului de inelare eliberat de Centrala Ornitologică 

Română; 

- în paralel se va realiza o monitorizare anuală a speciei, conform schemelor de monitorizare 

standard pentru a urmări evoluția populației în cadrul siturilor.  

- în fiecare an se va face o verificare a cuiburilor dinaintea perioadei de cuibărit pentru a 

evalua starea acestora (deși cuiburile din lemn-beton pot rezista timp de 10 ani). În cazul 

cuibuirilor amplasate pe arbori fixiați din două laturi în puncte fixe, odată cu creșterea 

arborilor, trebuie crescută distanța de fixare pentru a evita distrugerea cuiburilor. /a acestora 

și monitorizare a zonelor selectate pentru implementarea metodei.  Deși, cuibuirile ocupate 

de dumbrăveancă nu necesită în mod explicit curățarea, dearece materialele nedorite sunt 

eliminate din cuib de aceasta, este indicată îndepărtarea resturilor acumulate în ele, 

deoarece materialele umezite din cuib pot accelera putrezirea acestuia. De asemenea, dacă 

în anii precedenți cuiburile sunt ocupate de alte specii, precum vrăbii sau grauri, care 
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foloses șnururi pentru construirea cuibuirlor, se recomandă ca acestea să fie îndepărtate 

pentru a evita mortalitatea în rândul dumbrăvencii ca urmare a posibilității de înfășurare a 

șnururilor în jurul picioarelor.  

De asemenea, pot exista situații în care cuiburile sunt ocupate de către albini care trebuie 

îndepărtate înainte de perioada de cuibărit a speciei.  

- se vor instala cel puțin 10 camere-web în cutiile de cuibărit instalate pentru monitorizarea 

speciei în direct, cu scopul de a înțelege mai bine comportamentul speciei. 

 

Alte specii care vor beneficia de această măsură sunt: Falco tinnunculus, Athene noctua, Otus 

scops, Corvus monedula, Upupa epops, Jynx torquilla, Sturnus vulgaris, Passer montanus, Parus 

major 

 

M1.3. Îmbunătățirea condițiilor de cuibărit pentru specia Falco vespertinus, prin crearea 

locurilor de cuibărit artificiale 

Pentru îmubătățirea condițiilor de cuibărit a vânturelului de seară se vor implementa următoarele 

2 sub-măsuri: 

 

1) Submăsura M1.3.a Instalarea de cutii de cuibărit  

Descrierea măsurii: cutiile de cuibărit pentru vânturelul de seară (Falco vespertinus) se vor 

instala în zona de distribuție a speciei din cadrul sitului ROSPA0091 Pădurea Babadag și 

ROSPA0100 Stepa Casimcea. În majoritatea acestor zone au fost identificate colonii de ciori 

care sunt folosite de speciei pentru cuibărit. Se vor instala un total de 400 cutii de cuibărit în 

ambele situri, dintre care 280 cutii de cuibărit în ROSPA0091 Pădurea Babadag și 120 cutii 

de cuibărit în ROSPA0100 Stepa Casimcea. Cutiile de cuibărit vor respecta dimensiunile 

standard (cutii mici 180 x 180 mm și cutii mari 300 x 300 mm), conform datelor din literatură 

și vor fi realizate din lemn.  

Localizarea măsurii:  ROSPA0091 Pădurea Babadag, ROSPA0100 Stepa Casimcea 

În cadrul sitului ROSPA0091 aria de distribuție a speciei cuprinde 7 zone diferite cu o 

suprafață totală de 602 ha, dintre care 2 zone sunt limitrofe sitului. În aceste 7 zone se vor 

instala minim 280 de cutii, câte 40 de cutii pentru fiecare zonă.  

În cadrul sitului ROSPA0100 area de distribuție a speciei curinde 3 zone diferite cu o suprafață 

totală de 485 ha. În aceste zone se vor instala un număr minim de 120 cutii, câte 40 de cutii 

pentru fiecare zonă.  

 

Modul de evaluare a eficacității măsurii de conservare:  

- după  amplasarea cutiilor artificiale se va elabora și un program de 

verificare/monitorizare a gradului de ocupare a acestora (conform metodologiei 

standard). Datele se vor colecta pe tot parcursul implementării planului de management;  
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- în fiecare colonie unde se vor instala cuibuiri se vor instala cel puțin câte o camere-web 

(total 10 camere -web) pentru monitorizarea speciei în direct, cu scopul de a înțelege 

mai bine comportamentul speciei. 

- Se va analiza oportunitatea inelarii unor exemplare de vânturel ce vor ocupa cutiile 

artificiale, precum și fixarea de micro-emițătoare satelitare cu scop științific; 

- De asemenea, în fiecare an se va face o verificare a cuiburilor dinaintea perioadei de 

cuibărit pentru a evalua starea acestora.  

 

M1.4. Îmbunătățirea condițiilor de cuibărit pentru specia Falco cherrug 

Descrierea măsurii: Pentru îmbunătățirea condițiilor de cuibărit pentru șoimul dunărean se vor 

instala  cutii de cuibărit pe liniile de înaltă tensiune.  Se vor instala un număr de 10 – 15 cutii de 

cuibărit pe liniile de înaltă tensiune care traversează situl și alte 10 – 15 cuiburi pe arbori. Cutiile 

de cuibărit se vor instala la o distanță de aproximativ 2km una de alta. Aceste cutii de cuibărit vor 

respecta dimensiunile standard (60x60 cm) și vor fi realizate din metal cu substrat de pietriș în 

interior. Pentru instalarea cuibuirilor se va coopera cu E-Distribuție Dobrogea (Enel).  

În selectarea stâlpilor pe care se vor instala cutiile se va ține cont de accesibilitatea către aceștia și, 

în special, prezența sau absența impactului antropic. De asemenea, se va face 

Localizarea măsurii: ROSPA0091 Pădurea Babadag, linia de înaltă tensiune Constanța Nord-

Tariverde-Tulcea Vest (porțiunea care începe de lângă localitatea Ceamurlia de Sus și se termină 

în apropierea localității Nicolae Bălcescu). 

Modul de evaluare a eficacității măsurii de conservare:  

- Cutiile de cuibărit vor fi monitorizate conform unul protocol de monitorizare pentru a 

urmări succesul instalării speciei și a cuibăritului acesteia.  

- Orice posibil impact sau deranj va fi raportat către administația sitului.  

- Se vor instala camere web la cuiburile active (după ce se va constata cuibăritul speciei) 

pentru a monitoriza comportamentul speciei, identifica speciile cu care se hrănește șoimul 

dunărean, etc.; 

- Se vor instala cel puțin 5 camere foto-trap cu sistem GSM aliatoriu la alte cuiburi pentru 

a identifica dacă acestea sunt sau nu ocupate de specie. 

- Dacă se va constata cuibărirea speciei în sit se vor analiza oportunitatea montării de 

microtransmițătoare satelitare pentru a urmări specia în sit, dar și migrația acesteia. 

 

 

M1.5. Îmbunătățirea condițiilor de cuibărit pentru specia Ciconia ciconia (barza alba) 

Descrierea măsurii: pentru menținerea și îmbunătățirea populației cuibăritoare de barză albă pe 

teritoriul siturilor Natura 2000. În cadrul sitului au fost identificate 104 cuiburi de barză, din care 
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doar 58 sunt amplasate pe suport metalic. Suporturile metalice asigură cuibul și nu  permite căderea 

sau distrugerea acestuia sub propria sa greutate sau de către condițiile meteorologice nefavorabile. 

Prin urmare prin măsura prezentă se vor monta 46 de suporturi metalice pentru cuiburile de barză 

exsitente. Pe suporturile respective se va amplasa cuibul actual. Suporturile metalice vor avea o 

baza de minim 120 X 120 cm. 

Localizare măsură: ROSPA0091 Pădurea Babadag, ROSPA0100 Stepa Casimcea. 

Se vor monta suporturi metalice pentru cuibuirile de berze identificate în cadrul următoarelor 

localități: Topolog, Cerbu, Sâmbăta Nouă, Luminița, Meșteru, Fântâna Oilor, Ostrov, Ciucurova, 

Fântâna Mare Slava Cercheză, Slava Rusă, Caugagia, Camena, Ceamurila de Sus, Mina Altan 

Tepe, Stejaru, Vasile Alexandri, Baia, Lunca, Jurilovca, Sălcioara, Rândunica, Gara Zebil, 

Lastuni, Sarichioi, Enisala, Visterna, Babadag, Satu Nou, Mihai Bravu, Turda, Nicolae Balcescu, 

Izvoarele, Horia, Cloșca, Iulia, Dăieni, Peceneaga, Traian, Turcoaia, Cârjelari, Mircea Vodă, 

General Praporgescu, Dorobantu, Atmagea și Balabancea. Coordonatele cuiburilor se regăsesc 

în baza de date. 

Modul de evaluare a eficacității măsurii de conservare: pe parcursul implementării planului de 

management se va urmări printr-un program de monitorizare succesul ocupării cuiburilor 

amplasate pe suporturi metalice. 

 

 

M2. MENȚINEREA, CREAREA ȘI ADMINISTRAREA ELEMENTELOR DE PEISAJ PE 

TERENURILE AGRICOLE (PAJIȘTI ȘI ARABIL) PENTRU MENȚINEREA ȘI/ SAU 

CREȘTEREA NIVELULUI POPULAȚIONAL AL SPECIILOR ȚINTĂ.  

 

M2.1. Interzicerea tăeirii arborilor izolați sau a pâlcurilor de arbori situați pe pajiști sau 

pășuni, terenuri agricole sau la marginea parcelelor de teren agricol (măsură restrictivă).   

Speciile țintă sunt specii ce folosesc elementele de peisaj pentru cuibărit, dar și pentru hrănire: 

Alauda arvensis, Asio otus, Buteo buteo, Buteo lagopus, Buteo rufinus, Calandrella 

brachydactyla, Clanga clanga, Clanga pomarina, Caprimulgus europaeus, Coracias garrulus, 

Dendrocopos syriacus, Emberiza hortulana, Falco peregrinus, Ficedula albicollis, Hieraaetus 

pennatus, Hippolais icterina, Lanius collurio, Lanius excubitor, Lanius minor, Lanius senator, 

Muscicapa striata, Oriolus oriolus, Falco vespertinus, Covrus frugilegus, Pernis apivorus, Sylvia 

curruca, Sylvia nisoria, Upupa epop.s 

Localizarea măsurii: ROSPA0091 Pădurea Babadag, ROSPA0100 Stepa Casimcea -  se va 

implementa la nivelul întregului sit cu excepția zonelor de pădure 

M.2.2. Interzicerea îndepărtării coloniilor de ciori / tăierii pâlcurilor de arbori cu colonii de 

ciori (măsură restrictivă)  
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Descriere măsură: coloniile de ciori sunt principalele locuri unde cuibărește vânturelul de seară 

Falco vespertinus prin urmare este interzisă îndepărtarea acestor colonii sau îndepărtarea 

pâlucrilor de arbori unde s-au identificat colonii active de ciori.  

Localizare măsură: ROSPA0091 Pădurea Babadag, ROSPA0100 Stepa Casimcea. Principalele 

colonii de ciori din cadrul siturilor se suprapun cu zona de distribuție a speciei, conform hărții xxx, 

anexa I. 

Modul de verificare a respectării măsurii de conservare:  

Periodic coloniile de ciori/vânturel de seară vor fi verificate de către: 

- rangerii administrației Podișului Nord Dobrogean; 

- experții ornitologi (care vor realiza și monitorizarea anuală a coloniilor); 

- prin programul de voluntariat dezvoltat de către Administrația Podișului Nord Dobrogean. 

 

M2.3. Plantarea de benzi de vegetație  în lungul drumurilor județene și comunale.  

Specii țintă: Alauda arvensis, Asio otus, Buteo buteo, Buteo lagopus, Buteo rufinus, Calandrella 

brachydactyla, Clanga pomarina, Coracias garrulus, Dendrocopos syriacus Emberiza hortulana, 

Falco peregrinus, Falco vespertinus, Ficedula albicollis,  Hieraaetus pennatus, Hippolais 

icterina, Lanius collurio, Lanius minor, Lanius senator, Lanius excubitor,  Muscicapa striata, 

Oriolus oriolus, Pernis apivorus, Sylvia curruca, Sylvia nisoria, Upupa epops. 

Descrierea măsurii: măsura va asigura menținerea unei stări de conservare favorabile pentru 

diferite specii de passeriforme, dar în special pentru speciile de sfrâncioci. Benzile de vegetație se 

vor realiza la o distanță de 5 – 10 m de marginea drumului, conform legislației în vigoare. Benzile 

de vegetație vor fi structurate în felul următor: o bandă de vegetație ierboasă de minim 2 m spre 

limita drumului, urmată de o bandă arbustivă cu o lățime de aproximativ 1 - 2 m, urmată de un 

aliniament de arbori și apoi de încă o bandă de vegetație ierboasă de minim 2 m lățime.  Se vor 

folosi pentru plantare specii carateristice zonei, native, autohtone. Având în vedere efortul logistic 

și financiar necesar pentru implementarea acestei masuri, aceasta se va realiza etapizat, iar zonele 

de implementare se vor prioritiza în funcție de gradul de impact prezent în raport cu starea de 

conservare și distribuția speciilor (zone prioritare)  

Localizarea măsurii: pentru localizarea exactă a măsurii în primul an de implementare a planului 

de management se va realiza un studiu de teren pentru identificarea principalelor zone în care 

implementarea acestei submăsuri este prioritară (în special zonele unde lisesc în totalitate 

elementele de peisaj, în apropierea drumurilor județene și comunale0.  Se vor realiza benzi de 

vegetație începând cu anul II de implementare a planului de management. Se vor realiza cel puțin 

5 km benzi vegetație/ an  

Modul de evaluare a eficacității măsurii de conservare: în zonele unde se va implementa 

măsura se va elabora un program de monitorizare a populațiilor speciilor de păsări țintă. Programul 

de monitorizare va include și un număr egal de zone martor (zone fără benzi de vegetație) pentru 

obținerea de date comparative.   
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M2.4. Plantarea de pâlcuri de arbori pentru crearea ariilor de cuibărit pentru specia 

Coracias garrulus 

Descrierea măsurii: dumbrăveanca a fost evaluată la nivelul siturilor ROSPA0091 Pădurea 

Babadag și ROSPA0100 Stepa Casimcea ca având un statut de conservare nefavorabil – inadecvat, 

în special ca urmare a suprafeței neadecvate și calității habitatului potențial de cuibărit pentru 

speciei. Prin urmare propunem extinderea arealul de distribuție în cadrul siturilor cu cel puțin 10 

% pentru fiecare sit în parte, respectiv pentru ROSPA0091 Pădurea Babadag cu 899,72 ha, iar 

pentru ROSPA00100 Stepa Casimcea cu 796,61 ha. 

Extinderea habitatului se va face prin plantarea de pâlcuri de arbori, folosindu-se doar specii 

autohtone,  native (specifice zonei), ce vor crearea în timp condiții de cuibărit pentru speciei.  

În paralel cu activitatea de plantare, în zonele (unde se realizează plantarea) unde sunt prezenți 

stâlpi se vor monta și cuiburi artificiale pentru Coracias garrulus.  

Localizarea măsurii: ROSPA0091 Pădurea Babadag, ROSPA0100 Stepa Casimcea. 

Suprafețele propuse, pentru fiecare sit în parte, nu vor fi compacte, ci împărțite în suprafețe mai 

mult sau mai puțin egale și distribuite unifom pe suprafața zonelor de distribuție a speciei. Aceste 

pâlcuri de arbori vor fi plantate în zonele unde terenurile agricole sunt de aproximativ 500 ha 

compacte suprafețele, precum și în zonele limitrofe pajiștilor neîmpădurite. Selectarea exactă a 

zonelor se va face în momentul implementării măsurii. 

Modul de evaluare a eficacității măsurii de conservare: trebuie ținut cont de faptul că 

eficacitatea măsurii va putea fi măsurată în timp, având în vedere că pentru a fi ocupate aceste 

zone de către dumbrăveancă în vedere cuibăririi, arborii trebuie să ajungă la un anumit grad de 

maturitate. Prin urmare va fi nevoie de un timp mult mai îndelungat pentru a se simți impactul 

acestei măsuri.   

În zonele unde se vor planta pâlcuri de arbori și vor exista și stâlpi pe care se vor monta cuiburi 

artificiale, modul de evaluare a eficacității sub-măsurii de conservare se va realiza exact ca și în 

cazul sub-măsurii de mai sus. 

Alte specii care vor beneficia de această măsură de conservare: Lanius minor, Lanius collurio, 

Lanius excubitor, Lanius senator , Dendrocopos syriacus, Emberiza hortulana, Falco vespertinus, 

Ficedula albicollis,  Covrus frugilegus, Hippolais icterina, Muscicapa striata, Oriolus oriolus, 

Sylvia curruca, Sylvia nisoria, Upupa epops. 

 

M2.5. Îmbunătățirea condițiilor de cuibărit pentru speciile de păsări ce depind pe terenurile 

arabile prin crearea elementelor de peisaj – măsură pilot. 

Specii țintă: Alauda arvensis, Asio otus, Burhinus oedicnemus, Calandrella brachydactyla, 

Clanga clanga, Clanga pomarina, Dendrocopos syriacus, Emberiza hortulana, Falco peregrinus, 

Falco vespertinus, Ficedula albicollis,  Covrus frugilegus, Hieraaetus pennatus, Hippolais 

icterina, Lanius collurio, Lanius minor, Lanius senator, Lanius excubitor, Muscicapa striata, 

Oriolus oriolus, Pernis apivorus, Sylvia curruca, Sylvia nisoria, Upupa epops. 
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Descrierea măsurii: Elementele de piesaj  sunt reprezentate de lizierele de pădure, arbori solitari 

și tufișuri, aliniamente de arbori, margini înierbate și reprezintă locuri preferate de cuibărit pentru 

mai multe specii de păsări de pe teritoriul siturilor ROSPA0091 Pădurea Babadag și ROSPA0100 

Stepa Casimcea. 

Pentru implementarea acestei măsuri se vor selecta 2 zone arabile cu o suprafață de minim 400 ha, 

în care elementele de peisaj lipsesc (suprafața ce se suprapune cu un pătrat de montorizare CBM), 

în care se va realiza următoarele acțiuni de conservare concrete:  

a) pe 30 % din drumurile arabile, la marginea acestora (ambele margini) se vor planta arbori 

și arbuști pentru a se crea habitate potențiale de cuibărit pentru speciile de passeriforme 

țintă. Se vor utiliza doar specii authotone, locale. 

b) pe  30 % din terenurile arabile (altele decât cele menționate la lit. a) se vor realiza pâlcuri 

de arbori. Fiecare pâlc de arbori va avea o suprafață minimă de 500 mp. Se vor utiliza doar 

specii authohtone, locale. 

c) Pe toată suprafața pilot între parcele de teren arabil se vor crea/ lăsa benzi de vegetație 

ierboasă de minim 1,5 m.  

 

Localizarea măsurii: ROSPA0091 Pădurea Babadag, ROSPA0100 Stepa Casimcea – câte un 

pătrat CBM în fiecare sit. 

 

Modul de evaluare a eficacității măsurii de conservare: în zonele selectate se va elabora un 

program de monitorizare a efiecienței implementării măsurii astfel: 

- în primul an de implementare a planului de management se va realiza monitorizarea 

speciilor de păsări conform metodologiilor CBM și a detectabilității, implementate în 

perioada 2018 – 2020, în 4 pătrate de monitorizare (2 zone pilot și 2 zone martor) pentru a 

vedea dacă sunt schimbări la nivelul populațional al speciilor țintă. Toate pătratele trebuie 

să fie situate în terenuri agricole. Pe lângă monitorizare, se vor carta suprafețele 

elementelor de peisaj deja existente. 

- după implementarea măsurii (respectiv a pct. a) b) și c) se va continua monitorizarea în 

cele 4 zone (2 pilot și 2  martor) pe o perioadă de minim 4 ani pentru a cuantifica impactul 

implementării măsurii asupra populațiilor speciilor țintă.  

- în paralel se vor monitoriza parametrii climatologici în zonele martor și pilot pentru a se 

constata care este influența măsurii asupra acestora, cunoscându-se faptul că Dobrogea este 

o zonă supusă aridizării ca urmare a schimbărilor climatice globale. 

În funcție de rezultatele obținute administrația va decide dacă această măsură se va extinde treptat 

la toate zonele cu terenuri agricole de pe suprafețe mari și compacte, unde elementele de peisaj 

lipsesc în totalitate.  
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M2.6. Extragerea speciilor invazive/alohtone din perimetrele elementelor de peisaj 

existente în situri în momentul acesta   (ex: lizierele de pădure, arbori solitari și tufișuri, 

aliniamente de arbori, margini înierbate) 

Specii țintă: Alauda arvensis, Asio otus, Buteo buteo, Buteo lagopus, Buteo rufinus, Calandrella 

brachydactyla, Caprimulgus europaeus, Coracias garrulus, Dendrocopos syriacus, Emberiza 

hortulana, Ficedula albicollis, Hieraaetus pennatus,  Hippolais icterina, Lanius collurio, Lanius 

minor, Lanius senator, Muscicapa striata, Oriolus oriolus, Falco vespertinus, Covrus frugilegus, 

Pernis apivorus, Sylvia curruca, Sylvia nisoria, Upupa epops 

 

Descrierea măsurii: având în vedere că nu se cunoaște gradul prezenței speciilor 

invazive/alohtone în suprafețele cu elemente de peisaj, exsitente în sit această măsură se va 

implementa în 2 etape: 

1. Prima etapă presupune verificarea zonelor din sit unde sunt prezente elemente de peisaj, iar 

în cadrul acestora se va realiza identificarea prezenței sau absenței speciilor 

invazive/alohtone; 

2. A 2-a etapă presupune extragere plantelor invazive / alohtone de pe lângă pajiști și înlocuirea 

lor cu specii autohtone, acolo unde se consideră ca este cazul. Extragerea speciilor 

invazive/alohtone se va face integral, pentru fiecare perimetru în parte, dar nu în două 

perimetre alăturate (la mai puțin de 500 m unul de altul). În acest ultim caz, extragerea se va 

realiza la diferență de cel puțin 12 luni. 

Localizarea măsurii: ROSPA0091 Pădurea Babadag, ROSPA0100 Stepa Casimcea – zonele cu 

elemente de peisaj – conform hărții xxx, Anexa I. 

Modul de evaluare a eficacității măsurii de conservare: în zonele unde se va implementa 

măsura se va elabora un program de monitorizare a populațiilor speciilor de păsări țintă. Programul 

de monitorizare va include și un număr egal de zone martor (elemente de peisaj ce conțin specii 

invazive) pentru obținerea de date comparative.  

 

 

M2.7 În cazul pajiștilor propuse pentru refacere/ reconstrucție activitea de reconstituire va 

include și crearea elementelor de peisaj (pâlcuri de arbori, arbori izolați, tufărișuri) la limita 

acestora.   

Specii țintă: Asio otus, Buteo buteo, Buteo rufinus, Buteo lagopus, Clanga clanga, Clanga 

pomarina, Calandrella brachydactyla, Dendrocopos syriacus, Emberiza hortulana, Falco 

peregrinus, Falco vespertinus, Ficedula albicollis, Hieraaetus pennatus, Hippolais icterina, 

Lanius collurio, Lanius excubitor, Lanius minor, Lanius senator, Muscicapa striata, Oriolus 

oriolus, Pernis apivorus, Sylvia curruca, Sylvia nisoria, Upupa epops 

Descrierea măsurii: Pentru pajiștile degradate identificate în sit s-au propuse măsuri de 

refacere/reconstrucție a acestora. Suprafața totală a pajiștilor propuse pentu refacere/reconstrucție 

este de aproximativ xxxx . Pentru îmbunătățirea stării de conservare a speciilor de păsări țintă 
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propunem ca pe limitele pajiștilor propuse pentru refacere/reconstrucție să se planteze arbori sau 

arbuși. Acestea în timp vor oferi locuri de cuibărit pentru unele specii de păsări precum Lanius 

collurio sau Lanius minor, care sunt considerați bioinidcatori ai calității habitatului. Pentru crearea 

elementelor de peisaj se vor  folosi doar speciile de arbori și arbuști nativi. 

Localizare: ROSPA0091 Pădurea Babadag, ROSPA0100 Stepa Casimcea – pajiștile propuse 

pentru refacere/reconstrucție, conform hărții XXX, Anexa I. 

Modul de evaluare a eficacității măsurii de conservare: în zonele unde se va implementa 

măsura se va elabora un program de monitorizare a populațiilor speciilor de păsări țintă. Programul 

de monitorizare va include și un număr egal de zone martor (fără elemente de peisaj) pentru 

obținerea de date comparative.  

 

M3. ADMINISTRAREA TERENURILOR AGRICOLE DIN SIT ÎN SCOPUL MENŢINERII 

ACESTORA CA HABITAT DE HRĂNIRE PENTRU SPECIILE CRITERIU 

 

M3.1. Interzicerea folosirii substanțelor chimice care conțin substanțe active, de tip 

neonicotionoid (măsură restrictivă) 

Specii țintă: Accipiter brevipes, Accipiter nisus, Aquila heliaca, Bubo bubo, Clanga pomarina, 

Hieraaetus pennatus, Circaetus gallicus, Buteo rufinus, Buteo buteo, Buteo lagopus, Milvus 

migrans, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus macrourus, Circus pygargus, Columba 

pallumbus, Cuculus canorus, Emberiza hortulana, Falco cherrug, Falco peregrinus, Falco 

vespertinus, Hippolais icterina, Pernis apivorus, Ciconia ciconia, Burhinus oedicnemus, 

Caprimulgus eurpaeus, Coturnix coturnix, Anthus campestris, Alauda arvensis, Calandrella 

brachydactyla, Coracias garrulus, Hirundo daurica, Hirundo rustica, Lanius collurio, Lanius 

minor, Lanius excubitor, Lanius senator, Lullula arborea, Muscicapa striata,  Luscinia 

megarhynchos, Melanocorypha calandra, Merops apiaster, Miliaria calandra, Motacilla alba, 

Motacilla flava, Phoenicurus phoenicurus, Streptopelia turtur, Sylvia atricapilla, Sylvia borin, 

Sylvia curruca, Sylvia nisoria, Sturnus vulgaris, Upupa epops, Corvus frugilegus. 

Descrierea măsurii: se interzice folosirea substanțelor chimice ce conține substanțe active, de tip 

neonicotinoid precum: clothianidin, imidacloprid, thiamethoxam, acetamiprid și thiacloprid în 

practicile agricole pe toată suprafața siturilor. Aceste substanțe de tip neonicotinoid sunt extrem 

de toxice și determină acumulări în organismul speciilor criteriu, afectând funcționarea fiziologică 

adecvată a acestora, ducând la mortalități ridicate la nivel populațional. Utilizarea lor este intens 

discutată la nivelul Uniunii Europene din cauza toxicității pentru speciile polenizatoare.  

Localizarea măsurii: ROSPA0091 Pădurea Babadag, ROSPA0100 Stepa Casimcea – toate 

zonele arabile din ambele situri. 
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M3.2. Respectarea perioadelor de interdicție și a cantităților admise pentru aplicarea 

îngrășămintelor minerale sau organice, conform legislației în vigoare. 

Specii țintă: Accipiter brevipes, Accipiter nisus, Aquila heliaca, Clanga pomarina, Hieraaetus 

pennatus, Circaetus gallicus, Buteo rufinus, Buteo buteo, Buteo lagopus, Milvus migrans, Circus 

aeruginosus, Circus cyaneus, Circus macrourus, Circus pygargus, Columba palumbus, Cuculus 

canorus, Emberiza hortulana, Falco cherrug, Falco peregrinus, Falco vespertinus, Hippolais 

icterina, Pernis apivorus, Ciconia ciconia, Burhinus oedicnemus, Caprimulgus eurpaeus, 

Coturnix coturnix, Anthus campestris, Alauda arvensis, Calandrella brachydactyla, Coracias 

garrulus, Hirundo daurica, Hirundo rustica, Lanius collurio, Lanius minor, Lanius excubitor, 

Lanius senator, Lullula arborea, Luscinia megarhynchos, Muscicapa striata, Melanocorypha 

calandra, Merops apiaster, Miliaria calandra, Motacilla alba, Motacilla flava, Phoenicurus 

phoenicurus, Streptopelia turtur, Sylvia atricapilla, Sylvia borin, Sylvia curruca, Sylvia nisoria,  

Sturnus vulgaris, Upupa epops, Corvus frugilegus. 

Descrierea măsurii: Fertilizare rațională cu îngrășăminte minerale și organice trebuie să se facă 

doar în perioada de vegetație activă. Fertilizarea aplicată în perioadele de repaus vegetativ conduce 

la pierderi importante de nutrieți în apele de suprafață și în pânza freatică, implicit la poluarea 

acestora cu nitrați.   

Recomandăm folosirea fertilizanților organici, precum  gunoiul de grajd, nămoluri de 

epurare și composturile pentru toate terenurile arabile de pe suprafața sitului. 

Conform codului de bune practici agricole pentru zonele agricole din cadrul sitului ROSPA0091 

se vor interzice administrarea de îngrășăminte organice, solide sau lichide după cum urmează: 

- în perioada 15 noiembrie – 15 martie pentru comunele Babadag, Baia, Ceamurlia de Jos, 

Cerna, Ciucurova, Dăieni, Horia, Izvoarele, Jurilovca, Mihai Bravu, Nalbant, Ostrov, 

Peceneagă, Sarichioi; 

- în perioada 10 noiembrie – 25 martie pentru comunele Beidaud, Casimcea, Ciucurova, 

Dorobanțu, Slava Cercheză, Stejaru și Topolog. 

Recomandăm, aplicarea îngrășămintelor organce înainte de perioadele de interdicție, în cuantum 

de maxim 15 tone la hectar odată la 3 ani. 

De asemenea, recomandăm evitarea depozitării pe câmp deschis a gunoiului de grajd și/sau a 

compostului,  deoarece sporește riscul de pierdere a nutrienților prin scurgere la suprafață, înfiltrare 

și volatizare, diminuându-se astfel calitățile de fertilitate și sporind riscul de poluare.  În cazul, în 

care totuși se vor depozita îngrășăminte organice pe câmp se vor respecta condițiile de depozitare 

impuse prin codul de bune practici agricole. 

Pentru implementarea cu succes a acestei masuri  administrația sitului va realiza activități de 

informare (prin întâlniri sau distribuție de materiale informative), împreună cu reprezentați a 

primărilor și consiliilor locale. 

Localizarea măsurii: ROSPA0091 Pădurea Babadag, ROSPA0100 Stepa Casimcea – toate 

zonele arabile din ambele situri. 
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M3.3. Interzicerea depozitării substanțelor și compușilor minerali și organici, precum: 

gunoiul de grajd, insecticide, pesticide, metale grele, organoclorines, hidrocarburi aromatice 

policiclice, izotopi radioactivi în aproierea  surselor de apă de pe teritoriul sitului conform 

legilației în vigoare.  

Specii țintă: Accipiter brevipes, Accipiter nisus, Aquila heliaca, Clanga pomarina, Hieraaetus 

pennatus, Circaetus gallicus, Buteo rufinus, Buteo buteo, Buteo lagopus, Milvus migrans, Circus 

aeruginosus, Circus cyaneus, Circus macrourus, Circus pygargus, Emberiza hortulana, Falco 

cherrug, Falco peregrinus, Falco vespertinus, Pernis apivorus, Ciconia ciconia, Burhinus 

oedicnemus, Caprimulgus eurpaeus, Coturnix coturnix, Anthus campestris, Alauda arvensis, 

Calandrella brachydactyla, Coracias garrulus, Hirundo daurica, Hirundo rustica, Lanius 

collurio, Lanius minor, Lanius excubitor, Lanius senator, Lullula arborea, Luscinia 

megarhynchos, Melanocorypha calandra, Merops apiaster, Miliaria calandra, Motacilla alba, 

Motacilla flava, Phoenicurus phoenicurus, Streptopelia turtur, Sylvia atricapilla, Sylvia borin, 

Sylvia nisoria, Sturnus vulgaris, Upupa epops, Corvus frugilegus, Tadorna feruginea 

Descrierea măsurii: Se vor respecta prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și 

completările ulterioare și a Hotărârii de Guvern nr. 930 /2005 cu modificările și completările 

ulterioare privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrologică, respectiv 

depozitele se vor face la: 

• cel puțin 20 m de cursurile de apă, drenuri deschise sau orice alt tip de dren astupat cu 

materiale de permiabilitate ridicată; 

• cel puțin 50 m față de foraje hidrogeologice, puțuri sau izvoare;  

• cel puțin 250 m de orice foraj sau fântână utilizată pentru furnizarea publică de apă potabilă. 

 

Localizarea măsurii: ROSPA0091 Pădurea Babadag, ROSPA0100 Stepa Casimcea – toate 

zonele arabile din ambele situri. 

 

Modul de evaluare a eficacității implementării măsurilor de conservare M3.1, M3.2 și M3.3. 

Se vor realiza studii de ecotoxicologie pentru speciile de păsări răpitoare de zi și noapte, acestea 

fiind considerate bioacumulatori ai substanțelor chimice și organice folosite în agricultură. Pe baza 

rezultatelor obținute se va putea constata folosirea sau nu a substanțelor interzise sau a gradului de 

toxicitate a celor permise, dar cu impact major asupra populațiilor de păsări.  

 

M3.4. Asigurarea condițiilor de hrănire pe terenurile arabile pentru toate speciile de păsările 

dependente de acestea 

Specii țintă: Specii: Accipiter brevipes, Accipiter nisus, Aquila heliaca, Bubo bubo, Clanga 

pomarina, Clanga clanga, Haliaetus albicilla, Hieraaetus pennatus, Circaetus gallicus, Buteo 
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rufinus, Buteo buteo, Buteo lagopus, Milvus migrans, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus 

macrourus, Circus pygargus, Falco cherrug, Falco peregrinus, Falco vespertinus, Pernis 

apivorus, Pandion haliaetus, Ciconia nigra, Ciconia ciconia, Asio otus, , Burhinus oedicnemus, 

Caprimulgus eurpaeus, Coturnix coturnix, Dendrocopos syriacus, Picus canus, Anthus 

campestris, Alauda arvensis, Calandrella brachydactyla, Carduelis chloris, Columba palumbus, 

Coracias garrulus, Cuculus canorus, Emberiza hortulana, Ficedula albicollis, Ficedula parva, 

Hippolais icterina, Hirundo daurica, Hirundo rustica, Jynx torquila, Lanius collurio, Lanius 

minor, Lanius excubitor, Lanius senator, Lullula arborea, Luscinia megarhynchos, 

Melanocorypha calandra, Merops apiaster, Miliaria calandra, Motacila alba, Motacila flava, 

Muscicapa striata, Oenanthe pleschanka, Oenanthe isabellina, Oenanthe oenanthe, Oriolus 

oriolus, Parus lugrubis, Phoenicurus phoenicurus, Phyloscopus collybita, Phyloscopus sibilatrix, 

Riparia riparia, Saxicola torquata, Streptopelia turtur, Sylvia atricapilla, Sylvia borin, Sylvia 

communis, Sylvia nisoria, Sylvia curruca, Sturnus vulgaris, Upupa epops, Branta ruficollis, Anser 

anser, Anser albifrons, Anser erythropus, Anser fabalis, Corvus frugilegus, Tadorna feruginea. 

Descrierea și localizarea măsurii: speciile de păsări răpitoare de zi şi de noapte folosesc 

terenurile agricole mozaicate, cultivate în sistem extensiv ca zonă de procurare a hranei. 

Abundența speciilor care constituie prada acestora este considerabil mai mare în terenurile agricole 

mozaicate, cu parcele mici, margini înierbate, tufe/copaci între parcele, decât în terenuri agricole 

intensiv cultivate, cu parcele pe suprafețe mari și monoculturi. 

În acest sens: 

- În cadrul sitului ROSPA0100 Stepa Casimcea, terenurile arabile își vor păstra configurația 

din prezent (nu vor fi modificate suprafețele parcelelor actuale). De asemenea, 

recomandăm ca pe 2 parcele alăturate, indiferent de suprafața acestora să nu se cultive 

același tip de cultură.  

- Pe terenurile arabile din imediată vecinătatea a pădurii din nord-estul sitului ROSPA0100 

(conform hartii .... ) se recomandă crearea de benzi de vegetație între cât mai multe 

parcelele agricole. Aceste benzi de vegetație pot fi reprezentate de vegetație ierboasă, 

arbori sau arbuști și pot varia de la 1,5 m la 2,3m lățime. Benzi de vegetație vor atrage 

speciile de păsări răpitoare care vor exercita și un control natural asupea populațiilor de 

rozătoare de pe terenurile agricole. Pe lângă acest aspect, benzile de vegetație care vor 

conține arbori și arbuști vor contribui la menținerea unei temperaturi mai scăzute și a 

umedității mai ridicate, comparativ cu terenurile care nu prezintă aceste benzi de vegetație. 

- Recomandăm sa nu folosească pesticidele și fertilizanții chimici pe terenurile arabile din 

cadrul sitului ROSPA0100 (în special pe cele din imediata vecinătatea pădurii) 

Recomandăm folosirea metodelor alternative, pesticide selective organice. Îngrășămintele 

naturale (gunoi de grajd, compost) pot fi aplicate până la echivalentul a maxim 30 kgN/ha 

numai în perioadele fără îngheț și după retragerea apelor de primăvară. Se va interzice 

folosirea mustului de gunoi de grajd. 
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În cadrul ROSPA0091 recomandăm următorul management al terenurile arabile: 

- se vor cultiva minim 1 cultură pentru suprafețele de până la 5 ha,  

- 2 culturi pentru suprafețele de până la 20 ha  

- 3 culturi pentru suprafețele de peste 20 ha. Pentru categoriile de 20 ha și peste, cultura de 

bază nu poate depăși 70% din parcela cultivată, iar fiecare din celelalte culturi trebuie să 

acopere un minim de 15%.  

- De asemenea, se recomandă ca pe 2 parcele alăturate să nu fie cultivat același tip de cultură 

- Recomandăm crearea benzilor de vegetație între cat mai multe parcelele agricole. Aceste 

benzi de vegetație pot fi reprezentate de vegetație ierboasă, arbori sau arbuști și pot varia 

de la 1,5m la 3m lățime. Benzi de vegetație vor atrage speciile de păsări răpitoare care vor 

exercita și un control natural al populațiilor de rozătoare de pe terenurile agricole. Pe lângă 

acest aspect, benzile de vegetație care vor conține arbori și arbuși vor contribui la 

menținerea unei temperaturi mai scăzute și a umedității mai ridicate, comparativ cu 

terenurile care nu prezintă aceste benzi de vegetație. 

- Recomandăm sa nu se folosească pesticidele și fertilizanții chimici pe terenurile arabile, 

ci folosirea metodelor alternative, respectiv pesticide selective organice. Îngrășămintele 

naturale (gunoi de grajd, compost) pot fi aplicate până la echivalentul a maxim 30 kgN/ha 

numai în perioadele fără îngheț și după retragerea apelor de primăvară. Se va interzice 

folosirea mustului de gunoi de grajd. 

Trecerea la astfel de management al terenurilor se va face treptat de comun acord cu fermierii. 

 

Modul de evaluare a eficacității măsurii de conservare: se va elabora un program de 

monitorizare a populațiilor speciilor de păsări țintă, conform metodologiilor standard pentru a 

urmări în timp efectul implementării măsurii. Monitorizarea va cuprinde zonele unde se va 

implementa măsura și zone martor (zone similare, în care nu se implementează măsura) pentru a 

obține date comparative. Pentru zonele unde se va implementa măsura, punctul de pornire (T0) va 

fi considerat perioada de monitorizare 2018 – 2020.  

 

M3.5. Încurajarea fermierilor să aplice pentru măsura de agro-mediu 10, pachetul 7 – 

terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât rosu Branta ruficollis. 

Având în vedere cantitatea tot mai mică de hrană disponibilă pentru specie dar și amploare 

managementului intesiv al agriculturii, este necesară asigurarea hranei pentru speciile de gâște și 

în special pentru gâsca cu gât rou.  În acest sens, împreună cu primăriile a căror u.a.t-uri sunt 

eligibile pentru acest pachet se va face o informare corespunzătoare la nivelul comunelor (prin 

întâlniri informale și distribuția de materiale informative).  

Implementarea pachetului 7 al măsurii de agro-mediu 10 presupune: 

- în fiecare an de angajament, după data de 15 septembrie, trebuie înființată o cultură de 

cereale de toamnă (grâu, orz, secară, triticale) sau de rapiță; 
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- însămânțarea cerealelor de toamnă (grâu, orz, secară, triticale) sau a rapiței trebuie 

finalizată înainte de data de 15 octombrie; 

- pe perioada de 5 ani a angajamentelor este obligatorie înființarea în cel puțin 2 ani a culturii 

de porumb pe timpul verii; 

- în situația în care se înființează o cultură de porumb, în anul respectiv, pe parcela angajată, 

cultura de toamnă este încorporată în sol până cel târziu la finalul lunii martie; 

- parcelele angajate vor putea fi însămânțate cu porumb, dar nu mai târziu de data de 15 mai, 

iar porumbul nu va fi recoltat înainte de data de 15 septembrie; 

- la recoltarea culturii de porumb este lăsată o suprafață nerecoltată de minimum 5 % și 

maximum 10 % (cultura este lăsată în picioare sau culcată) sau în situația în care nu este 

înființată o cultură de porumb, în anul respectiv de angajament fermierul este obligat să 

asigure o cantitate de 100 kg de porumb boabe pe hectar, în cel puțin un punct de hrănire 

situat pe suprafața fiecărei parcele angajate; 

- pesticidele și fitostimulatorii (îngrășămintele) nu pot fi folosite în perioada cuprinsă între 

însămânțarea culturii de toamnă și 15 martie; 

- se interzic lucrările agricole și/sau păşunatul în perioada 15 octombrie – 15 martie; 

- este interzisă folosirea metodelor de alungare a păsărilor în perioada cuprinsă între 15 

octombrie și 31 martie . 

Localizare măsură: ROSPA0091 Pădurea Babadag, ROSPA0100 Stepa Casimcea, ROSPA0040 

Dunărea Veche – Brațul Măcin – zonele de hrănire a speciei, conform hărții de distribuție a acesteia 

– harta..., anexa I. 

Modul de evaluare a eficacității măsurii de conservare: prin continuarea monitorizării 

populației de gâscă cu gât roșu pe tot parcursul implementării planului de management. 

 

M3.6. Interzicerea arderii miriștilor (măsură restrictivă) 

Specii țintă: Accipiter brevipes, Accipiter nisus, Aquila heliaca, Bubo bubo, Clanga pomarina, 

Hieraaetus pennatus, Circaetus gallicus, Buteo rufinus, Buteo buteo, Buteo lagopus, Milvus 

migrans, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus macrourus, Circus pygargus, Columba 

pallumbus, Cuculus canorus, Emberiza hortulana, Falco cherrug, Falco peregrinus, Falco 

vespertinus, Hippolais icterina, Pernis apivorus, Ciconia ciconia, Burhinus oedicnemus, 

Caprimulgus eurpaeus, Coturnix coturnix, Anthus campestris, Alauda arvensis, Calandrella 

brachydactyla, Coracias garrulus, Hirundo daurica, Hirundo rustica, Lanius collurio, Lanius 

minor, Lanius excubitor, Lanius senator, Lullula arborea, Muscicapa striata,  Luscinia 

megarhynchos, Melanocorypha calandra, Merops apiaster, Miliaria calandra, Motacilla alba, 

Motacilla flava, Phoenicurus phoenicurus, Streptopelia turtur, Sylvia atricapilla, Sylvia borin, 

Sylvia curruca, Sylvia nisoria, Sturnus vulgaris, Upupa epops, Corvus frugilegus. 
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Descrierea măsurii: arderea miriștilor are un impact negativ puternic prin diminuarea 

considerabilă a ofertei trofice pentru speciilor de păsări de interes conservativ 

Localizarea măsurii: ROSPA0091 Pădurea Babadag, ROSPA0100 Stepa Casimcea – toate 

zonele arabile din ambele situri. 

 

M3.7. Interzicerea împăduririi pajiștilor (măsură restrictivă) 

Specii țintă: Accipiter brevipes, Accipiter nisus, Aquila heliaca, Bubo bubo, Clanga pomarina, 

Hieraaetus pennatus, Circaetus gallicus, Buteo rufinus, Buteo buteo, Buteo lagopus, Milvus 

migrans, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus macrourus, Circus pygargus, Columba 

pallumbus, Cuculus canorus, Emberiza hortulana, Falco cherrug, Falco peregrinus, Falco 

vespertinus, Hippolais icterina, Pernis apivorus, Ciconia ciconia, Burhinus oedicnemus, 

Caprimulgus eurpaeus, Coturnix coturnix, Anthus campestris, Alauda arvensis, Calandrella 

brachydactyla, Coracias garrulus, Hirundo daurica, Hirundo rustica, Lanius collurio, Lanius 

minor, Lanius excubitor, Lanius senator, Lullula arborea, Muscicapa striata,  Luscinia 

megarhynchos, Melanocorypha calandra, Merops apiaster, Miliaria calandra, Motacilla alba, 

Motacilla flava, Phoenicurus phoenicurus, Streptopelia turtur, Sylvia atricapilla, Sylvia borin, 

Sylvia curruca, Sylvia nisoria, Sturnus vulgaris, Upupa epops, Corvus frugilegus. 

Descrierea măsurii: împădurirea pajiștilor duce la dimnuarea habitatului de hrănire, în special 

pentru speciile răpitoare de zi, dar și a dimnuării habitatului de cuibărit pentru speciile ce preferă 

pajiștile neîmpdurite, ducând în timp la dezechilibre în raporturile dintre diferite populații.  

Localizarea măsurii: ROSPA0091 Pădurea Babadag, ROSPA0100 Stepa Casimcea – toate 

zonele cu pajiști din ambele situri. 

 

M3.8. Interzicerea transformăriii pajiștilor în terenuri agricole (măsură restrictivă) 

Specii țintă: Accipiter brevipes, Accipiter nisus, Aquila heliaca, Bubo bubo, Clanga pomarina, 

Hieraaetus pennatus, Circaetus gallicus, Buteo rufinus, Buteo buteo, Buteo lagopus, Milvus 

migrans, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus macrourus, Circus pygargus, Columba 

pallumbus, Cuculus canorus, Emberiza hortulana, Falco cherrug, Falco peregrinus, Falco 

vespertinus, Hippolais icterina, Pernis apivorus, Ciconia ciconia, Burhinus oedicnemus, 

Caprimulgus eurpaeus, Coturnix coturnix, Anthus campestris, Alauda arvensis, Calandrella 

brachydactyla, Coracias garrulus, Hirundo daurica, Hirundo rustica, Lanius collurio, Lanius 

minor, Lanius excubitor, Lanius senator, Lullula arborea, Muscicapa striata,  Luscinia 

megarhynchos, Melanocorypha calandra, Merops apiaster, Miliaria calandra, Motacilla alba, 

Motacilla flava, Phoenicurus phoenicurus, Streptopelia turtur, Sylvia atricapilla, Sylvia borin, 

Sylvia curruca, Sylvia nisoria, Sturnus vulgaris, Upupa epops, Corvus frugilegus. 
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Descrierea măsurii: transformarea pajiștilor în terenuri agricole duce la dimnuarea habitatului de 

hrănire și cuibărit pentru speciile dependente de acestea, ducând în timp la dezechilibre în 

raporturile dintre diferite populații.  

Localizarea măsurii: ROSPA0091 Pădurea Babadag, ROSPA0100 Stepa Casimcea – toate 

zonele cu pajiști din ambele situri. 

 

M4. REGLEMENTAREA PĂȘUNATULUI PENTRU MENȚINEREA ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII HABITATULUI ÎN ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ PENTRU SPECIILE DE 

PĂSĂRI ȚINTĂ CE FOLOSESC ACEST HABITAT PENTRU CUIBĂRIT SAU HRĂNIRE.  

În cadrul siturilor sunt prezente zone unde pășunatul are loc în mod extensiv, liber și nesistematic, 

fiind prezente turme mici și mijlocii, majoritatea cu două specii de animale. Modul de folosire a 

suprafeței destinate pășunatului într-un sezon se încadrează în sistemul de pășunat exclusiv, fără 

conservarea furajului sub formă de fân, semifân sau siloz.  Fecvența și intensitatea cu care sunt 

consumate plantele bune furajere sunt exagerat de mari și prin urmare, cu timpul plantele se 

epuizează și dispar din vegetație. Într-o perioadă de vegetație plantele valoroase pot fi pășunate de 

peste 10 – 12 ori. Plantele care rămân neconsumate ca urmare a pășunatului selectiv, ajung la 

maturitate, se înmulțesc și depreciază de la un an la altul compoziția floristică. 

Această măsură va fi implementată prin următoarele submăsuri: 

 

M4.1. Reglementarea pășunatului prin stabilrea capacității de pășunat pentru fiecare tip de 

pajiște în parte. 

Specii țintă: Anthus campestris, Buteo buteo, Buteo lagopus, Buteo rufinus, Calandrella 

brachydactyla, Coturnix coturnix, Lanius collurio, Lanius minor, Lanius senator, Lullula arborea, 

Melanocorypha calandra, Miliaria calandra, Oenanthe pleschanka, Oenanthe isabellina, 

Oenanthe oenanthe, Saxicola torquata, Upupa epops, Clanga pomarina, Aquila heliaca, 

Hieraaetus pennatus, Circaetus gallicus, Buteo rufinus, Milvus migrans, Circus cyaneus, Circus 

macrourus, Circus pygargus, Falco cherrug, Falco peregrinus, Falco vespertinus, Pernis 

apivorus, Sylvia nisoria, 

Descrierea măsurii: Speciile de păsări criteriu sunt  dependente de calitatea pajiștilor folosite fie 

ca habitat de cuibărire, fie ca habitat de hrănire. Suprapăşunatul a dus la degradarea compoziției 

floristice specifice și a solului, care au drept consecință diminuarea resurselor trofice necesare 

pentru acestea. În momentul de față valoarea maximă admisă în aria naturală protejată este de 1 

UVM - unitate vită mare/ha.  

Cu toate acestea, având în vedere diversitatea pajiștilor la nivelul siturilot și gradul de degrdare a 

acestora este necesară realizarea proiectelor de amenajament pastoral, la nivel de comună. 

Recomandăm întocmirea proiectele de amenajamente pastorale de către un grup de lucru format 

din specialiști din cadrul consiliilor locale, din cadrul camerelor agricole județene aflate în 
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subordinea consiliului județean și din cadrul direcțiilor județene pentru agricultură, iar pentru 

pășunile împădurite îndrumarea tehnică se asigură de specialiști din cadrul Gărzii Forestiere. 

Prin aceste proiecte se va stabili capacitatea maximă de suport diferențiată în funcție de tipul de 

pășune, pentru a se evita suprapăşunatul. În funcție de rezultatele studiilor, administratorul ariei 

naturale protejate, în conformitate cu legislația în vigoare, va modifica valoarea maximă de UVM 

admisă/ha diferențiat pe tipuri de pajiște. Indiferent de nivelul de pășunat, se vor respecta 

prevederile GAEC7 – „Întreținerea pajiștilor permanente prin asigurarea unui nivel minim de 

pășunat sau prin cosirea lor cel puțin o dată pe an”.  

Localizarea măsurii: ROSPA0091 Pădurea Babadag, ROSPA0100 Stepa Casimcea – pajiștile 

din cadrul ambelor situri 

Modul de evaluare a eficacității măsurii de conservare: se va elabora un program de 

monitorizare a populațiilor speciilor de păsări țintă, conform metodologiilor standard pentru a 

urmări în timp efectul implementării măsurii.  

 

M4.2. Interzicerea pășunatului în perioada 26 octombrie – 23 aprilie în vederea conservării 

pajiștilor pentru refacerea calității habitatelor de cuibărit și hrănire a speciilor de păsări 

criteriu.  

Specii țintă: Anthus campestris, Buteo buteo, Buteo lagopus, Buteo rufinus, Calandrella 

brachydactyla, Coturnix coturnix, Lanius collurio, Lanius minor, Lanius senator, Lullula arborea, 

Melanocorypha calandra, Miliaria calandra, Oenanthe pleschanka, Oenanthe isabellina, 

Oenanthe oenanthe, Saxicola torquata, Upupa epops, Clanga pomarina, Aquila heliaca, 

Hieraaetus pennatus, Circaetus gallicus, Milvus migrans, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, 

Circus macrourus, Circus pygargus, Falco cherrug, Falco peregrinus, Falco vespertinus, Pernis 

apivorus, Sylvia nisoria, 

Descrierea măsurii: având în vedere că pajiștile din cadrul sitului sunt suprapășunate și degradate 

se interzice pășunatul în perioada 25 octombrie -  23 aprilie. Interzicerea pășunatului în această 

perioadă va permite pajiștilor să se regenereze și să-și crească productivitatea determinând astfel 

o refacere a acestor habitate.  

Practic pășunatul trebuie să începă atunci când înălțimea ierburii a atins cu siguranță înălțimea de 

10 – 15 cm, iar întreruperea acestuia se face cu 3-4 săptămâni înainte de înghețuri, pentru a permite 

vegetației să se regenereze pentru a rezista pe timp de iarnă. 

De asemenea se vor evita: 

- pășunatul pe rouă, brumă, imediat după ploaie sau în zilele cu variații mari de 

temperatură și precipitații abundente. 

- revenire pe aceeași parelă la intervale mai mici de 21 de zile 

- ținerea pe o parcelă a animalelor o perioadă mai mare de 4-6 zile. 

Localizarea măsurii: ROSPA0091 Pădurea Babadag, ROSPA0100 Stepa Casimcea – pajiștile 

din cadrul ambelor situri 
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Modul de evaluare a eficacității măsurii de conservare: se va elabora un program de 

monitorizare a populațiilor speciilor de păsări țintă, conform metodologiilor standard pentru a 

urmări în timp efectul implementării măsurii.  

 

M4.3. Arderea vegetației de pe pajiști, ca măsură de igienizare sau stimulare a creșterii 

acesteia este interzisă, cu excepția cazurilor speciale prevăzute de legislația în vigoare 

(măsură restrictivă).  

Specii țintă: Anthus campestris, Burhinus oedicnemus, Calandrella brachydactyla, Coturnix 

coturnix, Hippolais icterina, Lanius collurio, Lanius minor, Lanius senator, Lullula arborea, 

Melanocorypha calandra, Miliaria calandra, Oenanthe pleschanka, Oenanthe isabellina, 

Oenanthe oenanthe, Saxicola torquata, Upupa epops, Sylvia nisoria, 

 

M4.5. Încurajarea fermierilor să aplice pentru Măsura 10 plăți de agro-mediu, pachetul 3 – 

pajiști importante pentru păsări, varianta 3.2. – Lanius minor și Falco vespertinus. 

Descriere măsură: conform PNDR ambele situri Natura 2000 ROSPA0100 Stepa Casimcea și 

ROSPA0091 sunt eleigibile pentru implementarea sub-pachetului 3.2 a Măsurii 10 plăți de agro-

mediu. Acest sub-pachetul presupune următoarele principalele activități: 

- cositul trebuie efectuat cel mai târziu până la data de 1 iulie (în situația în care pășunile 

sunt cosite); 

- pășunatul se va efectua cu maximum 1 UMV pe hectar 

- lucrările cu utilajele mecanizate nu sunt permise pe suprafața pajiștilor aflate sub 

angajament cu excepția celor operate cu forța animală (pentru varianta 3.2.1) sau lucrările 

se pot efectua cu utilaje mecanizate de mică capacitate (cosit cu utilaje cu lamă scurtă și 

viteză mică de deplasare) , fiind interzisă folosirea utilajelor grele (pentru varianta 3.2.2); 

Pentru ambele variante ale P3: 

- utilizarea traditională a gunoiului de graj este permisă până la echivalentul a maxim 40kg 

N s.a./ha (1UVM/ha)  

- utlizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor este interzisă; 

- o bandă necosită, lată de 3 metri, va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele. Această bandă 

poate fi cosită după data de 1 septembrie; 

 

Localizare măsură: ROSPA0091 Pădurea Babadag, ROSPA0100 Stepa Casimcea – zonele 

eligibile conform PNDR 

Modul de evaluare a eficacității măsurii de conservare: se va elabora un program de 

monitorizare a populațiilor speciilor Lanius minor și Falco vespertinus, conform metodologiilor 

standard pentru a urmări în timp efectul implementării măsurii.  Programul de monitorizare va 
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include și zone martor (zone unde nu se implementează măsura) pentru obținerea de date 

comparative. 

 

Pe lângă specia prioritară care va beneficia de implementarea acestei măsuri vor mai beneficia 

următoarele specii de interes conservativ/comunitar: Clanga pomarina, Aquila heliaca, 

Hieraaetus pennatus, Circaetus gallicus, Buteo rufinus, Buteo buteo, Milvus migrans, Circus 

aeruginosus, Circus cyaneus, Circus macrourus, Circus pygargus, Falco cherrug, Falco 

peregrinus, Falco vespertinus, Pernis apivorus. 

 

 

M5. ASIGURAREA UNUI MANAGEMENTUL FORESTIER ADECVAT PENTRU A 

ASIGURA CONDIȚII DE CUIBĂRIT ȘI HRĂNIRE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE 

INTERES CONSERVATIV 

M5.1.Interzicerea lucrărilor silvice de orice tip în perioada 01 aprilie – 01 iunie, cu excepția 

cazurilor /intervențiilor necesare ca urmare a unor infecții 

Specii țintă: Accipiter brevipes, Bubo bubo, Clanga pomarina, Dendrocopos medius, Dryocopus 

martius, Hieraaetus pennatus, Buteo rufinus, Caprimulgus eurpaeus, Hippolais icterina, Lullula 

arborea, Luscinia megarhynchos, Phoenicurus phoenicurus, Streptopelia turtur, Sylvia 

atricapilla, Sylvia borin, Sturnus vulgaris, Upupa epops, Corvus frugilegus. 

Descrierea măsurii: Majoritatea speciilor de păsări criteriu ce depinde de ecosistemul forestier în 

perioada 15 martie – 01 iunie  sunt în perioada de cuibărit și creștere a puilor (cu excepția speciilor 

de păsări răpitoare de zi a căror perioadă de cuibărit este mai lungă – a se vedea submăsura M5.2). 

Desfășurarea de activități silvice în această perioadă pe suprafețe mari pot duce la deranjul și 

distrugerea habitatului de cuibărit.  Prin urmare recomandăm că în acestă perioadă lucrările silvice 

să fie suspendate. 

Localizarea măsurii: ROSPA0091 Pădurea Babadag, ROSPA0100 Stepa Casimcea – zonele cu 

habitate forestiere. 

 

M5.2. Îmbunătățirea condițiilor de cuibărit pentru speciile de păsări răpitoare de zi 

dependente de habitatul forestier prin reducerea deranjului în zona cuiburilor  

Specii țintă: Accipiter brevipes, Clanga pomarina, Haliaetus albicilla, Hieraaetus pennatus, 

Circaetus gallicus, Buteo rufinus  

Descrierea măsurii: lucrările silvice în imediata apropiere a cuiburilor speciilor de păsări 

răpitoare de zi, în special dacă sunt desfășurate în sezonul de cuibărit (15 martie – 15 august), pot 

compromite succesul reproductiv al acestora în acel an. Localizarea exactă a cuiburilor și marcarea 

acestora nu poate face obiectul unei conservări eficiente pentru perioade multianuale, în cazul de 
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față, pentru următorii 5 ani. Păsările răpitoare de zi își pot schimba cuibul de la un an la altul, ba 

mai mult, la unele specii o pereche poate avea până la 3 – 4 cuiburi pe care le schimbă de la un an 

la altul astfel încât să poată evita acumularea paraziților în cuib, ceea ce poate conduce la un succes 

reproductiv scăzut. De asemenea, pentru speciile migratoare în special, dar și pentru cele sedentare, 

nu avem garanția că același pereche ocupă același teritoriul de cuibărit deoarece rata de mortalitate 

în timpul migrației (pentru speciile migratoare) sau în timpul iernării (pentru speciile sedentare) 

este foarte ridicată, astfel că teritoriul respectiv poate fi ocupat de o altă pereche care nu menține 

neapărat cuibul. Prin urmare, o localizare a cuiburilor folosită în anii 2018 - 2019 când s-au efectuat 

observațiile nu garantează că acele locații vor fi folosite an de an. Monitorizarea data a avut scopul 

de a contribui la evaluarea efectivelor cuibăritoare și la o înțelegere mai buna a modului de folosire 

a pădurii de către răpitoarele de zi, în funcție de vârsta pădurii, tipul de arbori etc. Așadar, pentru 

asigurarea unui cuibărit optim al păsărilor răpitoare de zi se vor implementa următoarele activități 

anuale: 

- la sfârșitul fiecărui an, în perioada 01 noiembrie – 30 decembrie ocoalele silvice vor 

transmite către administrație unitățile amenajistice/ parcelele care sunt programate pentru 

lucrări în anul următor. 

- în parcelele respective până la data de 15 martie (înainte de începerea perioadei de cuibărit 

) se vor localiza toate cuiburilor păsărilor răpitoare de zi. Localizarea cuiburilor se va face 

de către personalul  administrației împreună cu personalul ocoalelor silvice. Pentru 

identificarea cuiburilor se vor folosi hărțile cu distribuția speciilor, anexate prezentului 

plan de management. Pentru parcelele propuse pentru lucrări dar care nu au fost incluse în 

schema de monitorizare în perioada 2018 – 2019 se vor realiza activități de inventariere a 

cuibuirilor conform metodologiei standard. Locația cuiburilor identificate vor fi 

materializare pe hărți și transmise ocoalelor silvice din cadrul sitului până în data de 20 

martie.  

- În perioada 01 aprilie –15 iunie, cuiburile identificate se vor verifica, de către personalul 

specializat al administraței pentru a verifica gradul de ocupare și pentru a identifica speciile 

care ocupă cuiburile, ținându-se cont de faptul că speciile de păsări răpitoare au perioade 

mari si diferite de cuibărit.  

- Aceste date vor fi transimise către ocoalele silvice la începutul lunii iunie. 

- Pentru cuiburile ocupate de speciile criteriu se vor stabili zone tampon, a căror dimenisiuni 

vor respecta indicațiile din anexa nr.... După localizare se vor materializa pe teren cu vopsea 

galbenă limitele cercului cu raza zonei tampon în funcție de specie, având în centru cuibul, 

pe arbori din 100 în 100 m. Această marcare se va face exact înainte de începerea lucrărilor, 

cu anunțarea în prealabil a adminstratorului 

- În zonele tampon nu se vor desfășura activități ce țin de managementul forestier în perioada 

de cuibărit a răpitoarelor de zi, respectiv 15 martie – 15 august. 
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- Pentru cuiburile neocupate care se suprapun cu ua-urile/up-urile unde sunt programate 

lucrări, vor fi permise lucrări silvice în apropierea arborelui pe care este fixat cuibul. 

Arborele care susține cuibul nu va fi tăit decât dacă este strict necesar. 

Localizarea cuiburilor va fi folosită strict pentru limitarea activităților forestiere în zonele tampon 

și nu vor fi făcute publice pentru a evita fenomenul de falconerie sau deranjul intenționat al 

acestora. 

Pentru coloniile de Falco vespertinus (Corvus frugilegus) va fi interzis deranul acestora tot 

parcursul perioadei de cuibărit. Zonele de cuibărit (conform hărții ....) vor fi vericate periodic 

pentru a preveni deranjul acestora conform unui program de monitorizare. 

M5.3. Creșterea calității habitatelor forestiere în vederea conservării speciilor de păsări 

Specii țintă: Accipiter brevipes, Clanga pomarina, Haliaetus albicilla, Hieraaetus pennatus, 

Circaetus gallicus, Buteo rufinus, Bubo bubo, Caprimulgus eurpaeus, Dendrocopos syriacus, 

Dendrocopos medius, Driocopus martius, Picus canus, Carduelis chloris, Columba palumbus, 

Coracias garrulus, Emberiza hortulana, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Hippolais icterina, 

Jynx torquila, Lanius senator, Lullula arborea, Luscinia megarhynchos, Muscicapa striata, 

Oriolus oriolus, Parus lugrubis, Phoenicurus phoenicurus, Phyloscopus collybita, Phyloscopus 

sibilatrix, Streptopelia turtur, Sylvia atricapilla, Sylvia borin, Sturnus vulgaris, Upupa epops 

 

Prin creșterea calității habitatelor forestiere ne referim la managementul forestier şi în special la 

modalitatea de exploatare a masei lemnoase. Prin urmare, recomandăm implementarea 

următoarelor activități: 

A. Exploatarea masei lemnoase prin  tăierea selectivă. Această practică se poate realiza în 

două moduri: 

- recoltarea selectivă individuală, prin care se înțelege extragerea de arbori izolați unul de 

altul, lăsându-se 60 % din arbori în picioare. În acest caz se va avea grijă ca arborii ce se 

vor extrage să nu prezinte cuiburi (scorburi sau cuiburi în coronament) active. Prin această 

recoltare se va putea menține cu ușurință compoziția pe specii şi vârste, în special pentru 

pădurile mixte.  

- recoltarea selectivă grupată, prin care se înțelege extragerea arborilor de pe o zonă circulară 

având diametrul de 100 m. Între astfel de „petice” se vor lăsa netăiați arbori cu diametrul 

de cel puțin 30 cm la piept, însumând 60% din totalul suprafeței exploatate. Recomandăm 

ca această metodă sa se utilizeze cu precădere în suprafețele deja afectate de exploatări 

masive şi nu pe arii mai mari de 10 ha. 

Pentru ambele tipuri de recoltări selective recomandăm: 

- păstrarea în zonele de exploatare a minimum 8 arbori (cu diametru de minim 25 cm) 

morți în picioare/ha.  
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- menținerea unei densități minime de lemn mort pe orizontală: 110 unităţi de lemn 

mort/ha. Prin unitate se va înțelege masa lemnoasă cu diametrul de minim 10 cm şi 

lungimea de minim 2 m.  

- în timpul extragerii de masă lemnoasă, recomandăm ca vârfurile arborilor şi crengile 

să fie lăsate pe sol, însă dispersate şi nu sub formă de grămezi. 

Aceste recomandări vor asigura un habitat optim de cuibărit și hrănire, în special pentru 

speciile de ciocănitori. 

 

B. Pentru doborâturi recomandăm păstrarea de 10mc/ha de lemn mort, debilitat sau parțial 

debilitate, cu excepţia cazurilor în care aceste doborâturi afectează infrastructura (rutieră, 

de consolidare a malurilor, terenurile agricole, gospodării etc.). Această măsura va 

contribui la asigurarea habitatului de hrănire a speciilor de ciocănitori, habitatului de 

cuibărit pentru caprimulg etc., contribuind la imbunătățirea stării de conservare a acestora. 

 

M5.4. Înlocuirea speciilor lemnoase alohtone cu specii lemnoase autohtone în vederea 

creșterii gradului de utilizare pentru cuibărit, refugiu și hrănire a speciilor de păsări. 

Specii țintă: Clanga pomarina, Haliaetus albicilla, Hieraaetus pennatus, Circaetus gallicus, Buteo 

rufinus, Bubo bubo, Caprimulgus eurpaeus, Dendrocopos syriacus, Dendrocopos medius, 

Driocopus martius, Picus canus, Carduelis chloris, Columba palumbus, Coracias garrulus, 

Emberiza hortulana, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Hippolais icterina, Jynx torquila, Lanius 

senator, Lullula arborea, Luscinia megarhynchos, Muscicapa striata, Oriolus oriolus, Parus 

lugrubis, Phoenicurus phoenicurus, Phyloscopus collybita, Phyloscopus sibilatrix, Streptopelia 

turtur, Sylvia atricapilla, Sylvia borin, Sturnus vulgaris, Upupa epops 

Pentru creșterea gradului de conservare a speciilor de păsări se vor înlocuii plantațiile de salcâm 

din perimetrul Podișului Nord Dobrogean cu specii lemnoase locale. Studiile realizate până în 

prezent a demonstrat că plantațiile de salcâm sunt habitate care conservă o biodiversitate redusă, 

fiind un habitat rar folosit de către speciile de păsări. Prin urmare considerăm esențială înlocuirea 

treptată a acestora cu habitate propice speciilor de păsări criteriu. Acest lucru în timp va duce la 

creșterea stării de conservare a speciilor, prin asigurarea unui habitat adecvat. 

Pentru a evita un dezechilibru major, înlocuirea speciilor lemnoase alohtone cu specii autohtone 

precum (stejar pufos, stejar brumăriu, mojdrean etc)  se va face treptat mai alse în suprafețele de 

mari dimensiuni sau în loturile foarte apropiate. Pentru un tranzit mai eficient, se vor înlocuii prima 

dată parcelele de sub 5 ha sau fracțiuni de 50% (până la 5 ha) din parcelele de dimensiuni mai 

mari. Următoarea înlocuire se va realiza după 5 – 10 ani pentru a da timp noilor plantații să preia 

din potențialul impact major asupra faunei și/sau florei din acele perimetre. 

M5.5. Asigurarea condițiilor naturale de cuibărit pentru speciile de păsări criteriu, în zonele 

cu pădure tânără (până în 50 de ani)  
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Specii țintă: Ficedula albicollis, Ficedula parva, Muscicapa striata, Parus lugubris și Phoenicurus 

phoenicurus, Dendrocopos medius, Driocopus martius, Picus canus  

În zonele de pădure relativ tânără, până în 50 de ani,  cu suprafețe mai mari de 100 de ha , unde nu 

sunt programate lucrări silvice în următorii 20 de ani (până la vârsta de exploatre – 70 ani) 

recomandăm ca  cel puțin 5-6 arbori /ha  să fie tăiați la o înălțime de minim 5 m față de sol. Se vor 

alege arborii cu diamterul cel mai mare. Aceste trunchiuri rămase în picioare vor crea condiții de 

cuibărit pentru speciile de păsări criteriu.  

 

M6. MĂSURI DE MANAGEMENT PENTRU REDUCEREA MORTALITĂȚII SPECIILOR 

DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR, CA URMARE A ELECTROCUTĂRII, 

COLIZIUNILOR ȘI PRĂDATORISMUL GENERAT DE ACTIVITĂȚILE UMANE.  

M6.1. Izolarea liniilor electrice de joasă și medie tensiune pentru a reduce mortalitatea 

cauzată de acestea prin electrocutare.  

Specii țintă: Accipiter brevipes, Accipiter nisus, Aquila heliaca, Burhinus oedicnemus, Clanga 

pomarina, Clanga clanga, Haliaetus albicilla, Hieraaetus pennatus, Circaetus gallicus, Buteo 

rufinus, Buteo buteo, Buteo lagopus, Milvus migrans, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus 

macrourus, Circus pygargus, Falco cherrug, Falco peregrinus, Falco vespertinus, Pernis 

apivorus, Pandion haliaetus, Ciconia nigra, Ciconia ciconia, Pelecanus onocrotalus, Asio otus, 

Bubo bubo, Caprimulgus eurpaeus, Coracias garrulus, Branta ruficollis, Anser anser, Anser 

albifrons, Anser erythropus, Anser fabalis, Corvus frugilegus 

Liniile electrice neizolate, în special cele de medie și de joasă tensiune, reprezintă una din 

cauzele majore ale mortalității unor specii, precum răpitoarele de zi, răpitoare de noapte, berzele 

etc. ca urmare a electrocutării la nivelul stâlpilor. Aceste specii folosesc stâlpii ca loc de 

observație pentru vânătoare sau ca loc de odihnă. 

Pentru reducerea mortalității prin electrocutare a speciilor de păsări se vor izola un număr de xxx 

stâlpi de înaltă tensiune și un număr de xxx stâlpi de medie tensiune. 

De asemenea, împreună cu reprezentații companii de electricitate se va analiza necesitatea 

schimbării unor stâlpi. Pentru înlocuirea acestora se vor selecta modelele cu izolatoare 

suspendate, acestea fiind considerate sigure pentru speciile de păsări. 

M6.2 Semnalizarea liniilor de tensiune pentru a reduce mortalitatea cauzată de coliziune 

accidentală.  

Specii țintă: Accipiter brevipes, Accipiter nisus, Aquila heliaca, Burhinus oedicnemus, Clanga 

pomarina, Clanga clanga, Haliaetus albicilla, Hieraaetus pennatus, Circaetus gallicus, Buteo 

rufinus, Buteo buteo, Buteo lagopus, Milvus migrans, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus 

macrourus, Circus pygargus, Falco cherrug, Falco peregrinus, Falco vespertinus, Pernis 

apivorus, Pandion haliaetus, Ciconia nigra, Ciconia ciconia, Pelecanus onocrotalus, Asio otus, 
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Bubo bubo, Burhinus oedicnemus, Caprimulgus eurpaeus, Coracias garrulus, Branta ruficollis, 

Anser anser, Anser albifrons, Anser erythropus, Anser fabalis, Corvus frugilegus 

Speciile de păsări lovesc liniile electrice deoarece acestea sunt slab vizibile, în special în perioade 

de migrațiune în condiții meteorologice nefavorabile, precum vizibilitate redusă, ploaie, ceață, dar 

și în perioade de răsărit sau apus de soare atunci când lumina este deranjantă. De cele multe ori 

coliziunile sunt fatale și duc la moartea exemplarelor care se lovesc.  

În acest sens pe teritoriul sitului XXx se vor semnaliza o lungime de xxx linii electtice.  

M6.3. Interzicerea construirii altor parcuri eoliene sau extinderea celor existente in 

interiorul ariei naturale protejate  

Specii țintă: Accipiter brevipes, Accipiter nisus, Alauda arvenisi Aquila heliaca, Anthus 

campestris, Burhinus oedicnemus,  Calandrella brachydatyla, Clanga pomarina, Clanga clanga, 

Haliaetus albicilla, Hieraaetus pennatus, Circaetus gallicus, Buteo rufinus, Buteo buteo, Buteo 

lagopus, Milvus migrans, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus macrourus, Circus 

pygargus, Falco cherrug, Falco peregrinus, Falco vespertinus, Pernis apivorus, Pandion 

haliaetus, Ciconia nigra, Ciconia ciconia, Pelecanus onocrotalus, Branta ruficollis, Anser anser, 

Aanser albifrons, Anser erythropus, Aanser fabalis.  

Se interzice construirea de noi parcuri eoliene sau extinderea celor existente în perimetrul ariei 

naturale protejate pentru a evita: 

- creșterea riscul de coliziune în special a speciilor migratoare, având în vedere numerele 

mari de specii ce folosesc acestă arie ca zonă de migrațiune; 

- fragmentarea habitatului de hrănire necesar speciilor de păsări migratoare, dar și 

cuibăritoare; 

- degradarea pajiștilor folosite drept habitat de hrănire și cuibărite de către speciile de 

păsări criteriu. 

M6.4. Reglementarea funcționării parcurile eoliene existente cu scopul de a minimiza 

impactul negativ al acestora asupra speciilor de păsări criteriu.  

Specii țintă: Accipiter brevipes, Accipiter nisus, Aquila heliaca, Clanga pomarina, Clanga clanga, 

Haliaetus albicilla, Hieraaetus pennatus, Circaetus gallicus, Buteo rufinus, Buteo buteo, Buteo 

lagopus, Milvus migrans, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus macrourus, Circus 

pygargus, Falco cherrug, Falco peregrinus, Falco vespertinus, Pernis apivorus, Pandion 

haliaetus, Ciconia nigra, Ciconia ciconia, Pelecanus onocrotalus, Branta ruficollis, Anser anser, 

Aanser albifrons, Anser erythropus, Aanser fabalis.  

Reglementarea funcționării parcurilor de eoliene existe se va face prin: 
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- Folosirea tehnologiei moderne/inovative pentru a regla funcționarea turbinelor eolienelor 

până la oprirea acestora în funcție de gradul de migrație speciilor de păsări, în special cele 

de talie mare (răpitoare, berze, pelicani) (spre exemplu tehnologia IdentiFlight); 

- Oprirea eoliene în perioada de migrație a păsărilor atunci când condițiile meteorlogice sunt 

nefavorabile, respectiv: ceață deasă, ploaie măruntă, lipsa curenților termici. Această 

acțiune este critică pentru a evita coliziunea cu palelelor eolienilor a tuturor speciilor de 

păsări migratoare, dar în special a celor de talie mare 

Aditional se va realiza un studiu de monitorizare a gradului de mortalitate a speciilor de păsări ( și 

lilieci) ca urmare a coleziunii cu palele turbinelor eolienilor. Studiile realizate de-a lungul timpul 

au demonstrat că folosirea metodei de căutare a cadvrelor pentru a cuantifica mortalitatea păsărilor 

este una ineficientă, ca urmare a faptului că multe dintre cadavrele păsările sunt înlăturate de către 

animalele de pradă (în situația sitului actual fiind vorba de șacali, vulpi, câini vagabonzi etc.). Ca 

urmare a acestui aspect în cazul de față se va dezvolta o metodologie de monitorzare a 

mortalităților bazată pe tehnologia modernă (ex: camere termale, radar). După stabilirea acestei 

metodologii se vor selecta 1-2 parcuri eoliene drept arii pilot pentru implementarea acesteia.  

M6.5. Reglementarea numărului de câini și a condițiilor de deținere a acestora în cadrul 

turmelor de animale ce pasc pe pajiști, conform legislației în vigoare (Art. 23 (1) lit. k) din 

Legea 407/2006 Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic, cu modificările și 

completările ulterioare.  

Specii țintă: Anthus campestris, Burhinus oedicnemus, Coturnix coturnix, Lanius collurio, Lanius 

minor, Lanius senator, Lullula arborea, Melanocorypha calandra, Miliaria calandra, Oenanthe 

pleschanka, Oenanthe isabellina, Oenanthe oenanthe, Saxicola torquata, Upupa epops. 

Prin reglementarea numărului de câini însoțitori ai turmelor de oi se întelege respectarea legislației 

în vigoare, respectiv că turmele de oi cu un număr maxim de 300 animale pot fi însoțite de 

maximum 3 câini. Pentru fiecare până la 100 animale în plus numărul de câini poate fi suplimentat 

cu câte un exemplar, dar nu mai mult de 5 câini.  

Paza stânelor se poate asigur cu un număr nelimitat de câini, atât timp cât aceștia sunt ținuți în 

țarc.   

Fiecare câine trebuie să aibă jujeu confecționat din lemn cu diametrul de 3 cm și lungime de 30 

cm. Jujeul are fixată la jumătatea lungimii sale o brățară prin care se prinde de zgarda de la gâtul 

câinelui. Jujeul trebuie să stea în poziție orizontală și să fie poziționat imediat sub nivelul 

articulațiilor genunchilor membrelor anterioare ale câinelui (recomandare).  

Manifestând frecvent un comportament de prădători, acești câini au un puternic impact negativ 

asupra speciilor de păsări cuibăritoare pe sol, în special asupra puilor nezburători ai acestora, 

respectiv asupra mamiferelor mici ce constituie sursă de hrană mai ales pentru speciile de păsări 

răpitoare.  

În acest sens administrația sitului, împreună cu reprezentanți ai primăriilor vor informa ciobanii 

prin întâlniri și comunicări directe asupra legislației în vigoare privind număr de câini însoțitori ai 

turmelor de animale și condițiile privind purtarea jujeului de către aceștia. 
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M7. REGLEMENTAREA ACTIVITĂȚILOR ANTROPICE PRIVIND MANAMENTUL 

CURSURILOR DE APĂ PENTRU A ASIGURA CONDIȚII ADECVATE DE CUIBĂRIT 

ȘI HRĂNIRE (ADĂPARE) A SPECIILOR DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR  

 

M7.1. Se interzic orice fel de lucrări care pot afecta structura și/sau cursul natural al 

râurilor și pâraielor din cadrul sitului.  

Specii țintă: Anthus campestris, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus macrourus, Circus 

pygargus, Ciconia nigra, Ciconia ciconia, Motacilla alba, Motacilla flava, Oenanthe isabellina, 

Oenanthe oenanthe, Hirundo daurica, Hirundo rustica, Phoenicurus phoenicurus, Streptopelia 

turtur, Sturnus vulgaris, Sylvia atricapilla, Sylvia nisoria, Tadorna feruginea 

Cursurile naturale ale pâraielor din aria naturală protejată determină o curgere mai lină fapt ce 

favorizează dezvoltarea speciilor de amfibieni, precum și a diferitor specii de insecte și 

nevertebrate ce reprezintă o sursă importantă de hrană pentru speciile de păsări. Prin urmare, se 

vor interzice lucrările care pot afecta structura naturală a pâraielor. 

M7.2. Menținerea sau crearea fâșiilor/zonelor de protecție adiacente cursurilor de apă în 

care este interzisă aplicarea fertilizanților indiferent de natura acestora  

Specii țintă: Accipiter brevipes, Accipiter nisus, Aquila heliaca, Clanga pomarina, Hieraaetus 

pennatus, Circaetus gallicus, Buteo rufinus, Buteo buteo, Buteo lagopus, Milvus migrans, Circus 

aeruginosus, Circus cyaneus, Circus macrourus, Circus pygargus, Falco cherrug, Falco 

peregrinus, Falco vespertinus, Haliaetus albicilla, Pernis apivorus, Ciconia ciconia, Ciconia 

nigra, Burhinus oedicnemus, Caprimulgus eurpaeus, Coturnix coturnix, Anthus campestris, 

Alauda arvensis, Calandrella brachydactyla, Coracias garrulus, Hirundo daurica, Hirundo 

rustica, Lanius collurio, Lanius minor, Lanius excubitor, Lanius senator, Lullula arborea, 

Luscinia megarhynchos, Melanocorypha calandra, Merops apiaster, Miliaria calandra, 

Motacila flava, Phoenicurus phoenicurus, Streptopelia turtur, Sylvia atricapilla, Sylvia borin, 

Sylvia nisoria, Sturnus vulgaris, Upupa epops, Corvus frugilegus, Tadorna feruginea 

Zonele de protecție – se instituie în conformitate cu art. 40 și anexa 2 din Legea apelor nr. 

107/1996, cu modificările și completările ulterioare, în lungul cursurilor de apă. Conform 

legislație, lățimea minimă a fâșiilor de protecție variază în funcție de panta terenului astfel: 

- 1 m pe terenurile cu panta până la 12%  

- 3 m pe terenurile cu panta mai mare de 12%, panta terenului fiind panta medie a blocului 

fizic adiacent cursului de apă.  

În cazul în care aceste fâșii de protecție nu există, fermierul are obligația înființării și menținerii 

acestora, în conformitate cu legislația în vigoare și cu prevederile Codului de bune practici 

agricole. 

Prin ape de suprafață se înțelege: râruri, pâraie, lacuri, canale de irigare sau de drenaj, șanțuri de 

scurgere a apei. 
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Obiectivul acestui standard este protejarea apelor de suprafață împotriva poluării și a colmatării 

acestora.  Având în vedere cantitatea de precipitații foarte redusă din aria naturală protejată, este 

esențial ca aceste substanțe să nu ajungă în rețeaua hidrografică pentru că expunerea la 

concentrații mari poate duce la mortalitate, sterilitate sau bioacumulare transmisibilă le nivelurile 

superioare ale rețelelor trofice, inclusiv la păsări. Pentru a preveni acest fenomen, fermierii care 

utlizează teren agricol sunt obligați sâ înființeze fășii de protecție în vecinătatea apelor de suprafață 

conform prevederilor Programului de acțiune pentru protecția apelor și poluării cu nitrați din 

surse agricole, aprobat prin HG 964/2000, cu modificările și completările ulterioare. 

Fâșiile de protecție sunt suprafețe de teren înierbate, împădurite, acoperite cu vegetație riverană 

sau cultivate cu plante graminee sau leguminoase perene, pe care este interzisă utilizare 

îngrășămintelor chimice și organice și a produselor de protecție a plantelor (erbicide, fungicide, 

insecticide și alte biocide), cu excepția cazurilor de distrugere punctuală prin erbicidare a unor 

burieni problemă. 

Înterținerea fâșiilor este obligatori și necesară pentru a asigura reținerea acestor materii și pentru a 

limita creșterea excesivă a vegetație, care poate afecta culturile învecinate. 

 

Această submăsură se va implementa în felul următor: 

- Pentru cursurile de râuri permanente se va opta pentru plantarea de fâșii de arbori și arbuști. 

Lungimea totală a acestor fâșiilor protecție este de xxx m, conform hărții anexate 

(harta.xxx). Lățimea acestora va fi de minim 3 m. Această activitate a submăsurii va fi 

impementată împreună cu administrația sitului. Aceste fâșii de vegetație lemnoasă vor avea 

un rol dublu atât pentru stoparea spălarii substanțelor folosite în agricultură, fie că este 

vorba de îngrășăminte sau substanțe de combatere, cât și prin crearea de habitat de odihnă 

pentru speciile de păsări răpitoare de zi, precum și de habitat de hrănire și cuibărit pentru 

alte specii precum: Lanius minor, Lanus collurio, Lanius senator etc., specii care au un rol 

esențial în controlul populațiilor de insecte dăunătoare culturilor agricole. 

- Pentru pâraie, canale de irigare sau de drenaj se vor crea fâșii de vegetație ierboasă, 

specifică zonei, conform legislației în vigoare, în funcție de panta terenului.  

 

 


