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2. Lista abrevierilor

Project acronym LIFE 11 NAT/RO/828
COORDINATING BENEFICIARY

FUNDAȚIA CARPAȚI FC

ASSOCIATED BENEFICIARY
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ȘI ICAS
AMENAJĂRI SILVICE STAȚIUNEA BRAȘOV

FACULTATEA DE SILVICULTURĂ ȘI
EXPLOATĂRI FORESTIERE BRAȘOV UTBV
PRIN UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV

Other

PATROL TEAM PT

3. Rezumat (max 3 pagini)

3.1 Progresul general

Proiectul ″Restaurarea și Ajutorarea Porceselor Naturale în Pădurile și Mlaștinile Eutrofe de
la Prejmer și Hărman ″ a început pe data de 15.11.2012.

Timpul scurs pana la Inception report a finalizat 2 activitati  pregatitoare de tip A din 3.
Analiza regimului hidro-pedologic s-a prelungit  de la raportul precedent cu inca sase luni,
fapt datorat intarzierii forajelor pentru studiile hidrologice.  Astfel, la nivelul acestui raport se
predau numai rapoarte intermediare pentru cele doua mlastini  Harman şi Prejmer, urmând  ca
rapoartele finale  sa fie prezentate  până la finalul anului.

Pentru activitatea de cumparare si inchiriere terenuri, lucrarile sunt destul de avansate pentru
momentul acesta, insa vor mai dura intrucat multe din procedurile interne ale primariilor
dureaza mai mult decat a fost prevazut.  Putem să afirmăm că excursiile în Austria efectuate
cu primăriile în parcul Donnau Auen au fost de mare impact.

Din acţiunile concrete de conservare s-a finalizat în termen bornarea şi delimitarea celor două
situri ROSCI 0055 şi ROSCI 00170 (C1) S-a realizat încă o faza de imprejmuire cu gard viu
si gard de lăturoaie şi anume cea a mlaştinii Prejmer.

Activitatea de conservarea a aninisurilor s-a reconsiderat in sensul efectuării si de plantari nu
numai ajutorarea regenerarii naturale. Acest fapt a fost impus de existenta unei consistente
mai mici de 0,5  în unele din parcelele cu  arborete de anin, prevazute initial in proiect.

Lucrările din cadrul acţiunii C3 Conservarea vegetaţiei de silvostepă  eurosiberiană cu
Quercus din habitatul (91IO*), au continuat  cu  lucrări de ingrijire a puieţilor de stejar din
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sera şi  descopleşirea puieţilor de stejar precum şi mobilizarea solului în jurul celor 68 de
seminceri din u.a 2E.

Actiunea C4 s-a continuat cu  ridicarea nivelului apei freatice prin construirea a incă doua
baraje, decolmatarea izvoarelor. În ambele mlaștini au fost executate lucrări de curățire a
speciilor forestiere, atât în drenuri, cât și în mlaștini efectiv. Au fost eliminate prin cosire
plantele invazive din suprafața de 3,5 ha. S-au recoltat semințele depozitate și păstrate în
condiții specifice până la realizarea paturilor germinative.

In cadrul acţiunii C5 de reducerea a impactului activităţilor antropice, în urma sedintelor din
15 si 22 Octombrie 2013, s-a stabilit interzicerea păşuntului pentru un an în siturile Natura
2000- ROSCI 0170 Pădurea și mlaștinile eutrofe de la Prejmer si RO SCI 0055 Dealul Cetatii
Lempes-Mlastina Hărman ca metoda absolut necesară pentru eficiența acțiunilor de
conservare. S-au efecuat activitățile de igienizare a 2 km de canal ce înconjoară pădurea
Prejmer, blocarea accesului în pădure (prin ararea a 3 căi de acces în pădure), precum și
ararea unei benzi de teren în lungime de 4 km cu scopul opririi intrării în pădure a incendilor
provocate pe miriștile și pășunile  limitrofe. Acțiunea de patrulare a continuat, s-au eliminat
stanele din interiorul sitului.

S-a continuat activitatea de dezvoltare a bazei de date (activitatea C6) cu informaţii
geospaţiale, prin integrarea de noi informaţii, după cum urmează: Straturi noi integrate în
baza de date GIS, Hărţi tematice pentru rapoartele de progres ale activităţilor din proiect,
hărţi de teren.

Actiunile de monitorizare D1 şi D2 se vor incepe după finalizarea activităţii A3( trimestrul II
2014), întrucât la finele acesteia, funcţie de regimul hidrologic determinat  se va dimensiona
intensitatea  masurilor de conservare.

În cadrul activităților de educare și informare, s-au realizat 600 buc broşuri pentru
promovarea proiectului şi a a acţiunilor acestuia, format A5 – 12 pag full color hârtie lucioasă.
S-au realizat autocolantele cu forma eliptica, nu s-a refacut posterul format A2 intr-o forma
mai putin ştiinţifică, întrucât a fost deja printat in 200 de exemplare (actiunea E1). S-a realizat
reorganizarea informației pe site-ul proiectului (www.fundatiacarpati.ro/formarsh) pentru o
mai bună transparență în implementarea proiectului LIFE for MARSH (actiunea E2). S-au
montat toate panourile (12 bucati), pe harta fiecarui panou s-au aplicat stickere care au
remediat greşelile semnalate la precedentul raport (locaţia amplasarii panoului in teren şi
mentiune cu poziţia oficiala a Comisiei Europene). S-au colectat 150 de saci menajeri in cea
de-a doua acţiune de ecologizare realizată de data aceasta cu studenţi ai Facultăţii de
Silvicultură şi Exploatări Forestiere, membrii ai cercului de vânătoare (activitatea E4). S-a
realizat al doilea schimb de experienta in Parcurile  Naționale Donau-Auen, Austria și Ferto
Hansag, Ungaria. S-au realizat cele doua trasee tematice si s-a facut design-ul celor 9 panouri
(actiunea E5). Amenajarea efectiva si montarea in teren a panourilor se va efectua o data cu
existenta unor conditii meteo favorabile.

Activitatea managementului de proiect se desfăşoară în conditii bune de parteneriat, desi
procedurile de lucru interne ale fiecarui partener sunt diferite. Se cauta ca prin pasi marunti sa
se ajunga la consensul atat de necesar derulării proiectului.
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Echipa LIFE for MARSH a efectuat două schimburi de experienţa cu alte proiecte LIFE: unul
extern, in Anglia, la Plas Menai (Wales) si unul in Romania, la Tusnad, la incheierea
proiectului LIFE Ursus, 08 NAT/RO/000500 proiect implementat de către ACDB Vrancea
(activitatea F3).

3.2 Evaluare pentru a stabili dacă obiectivele proiectului și planul de lucru sunt încă
viabile

Obiectivele proiectului și planul de lucru sunt încă viabile după cum a fost  prevăzute în
proiect. Au existat unele întârzieri în unele acțiuni, dar nici una  dintre acestea nu sunt
iremediabile și nici una dintre acestea nu sunt susceptibile de a modifica realizarea
obiectivelor proiectului sau succesul acțiunilor unice.

3.3 Probleme întâmpinate

Până în acest moment nu au existat probleme semnificative, nerezolvabile în ceea ce privește
implementarea proiectului. Consistenţa mai scazută a arboretelor de anin (91EO*) decat cea
prevazută iniţial a  redimensionat volumul de muncă pentru  completari cu puieti  de anini. In
acest sens tehnicieni si inginerii de teren au lucrat mai mult fata de orele alocate insa se poate
face o redistriburire a sumelor din salarii astfel incat sa nu fie depasita  valoarea manoperei
pentru acesata lucrare. Datorită redimensionării volumului de muncă pentru impăduriri şi
completări precum şi pentru producerea de puieţi de anin este necesar suplimentarea unui post
de muncitor. Din discuţiile cu partenerii de proiect acest lucru este posibil prin angajarea unui
muncitor în cadrul partenerului UTBV. Acesta va fi angajat conform legii, prin concurs, iar
costurile de personal vor fi suportate fără a se depăşi suma prevăzută la manoperă.

S-a întârziat cumpărarea solarului din partea UTBV întrucât modalitatea de cofinanţare
efectivă este anevoioasă, transferarea banilor din trezorerie în contul Life trebuie să  parcurgă
o serie întreagă de paşi.

4. Descrierea administrativa

In vederea asigurarii unei implementari eficiente a proiectului, intalniri saptamanale sunt
organizate cu membrii echipei de implementare care sunt dedicati proiectului intr-un procent
de peste 50 % (Ionescu Georgeta-MP, Gridan Alexandru-IT, Negrea Dan-IT, Ionescu Anca-
RA, Negrea Ioana-AM, Jurj Ramon-EC, Voda Flaviu-IT, Fedorca Mihai-IT, Candrea
Aurelian-SI, Popa Marius-EGIS, Roxana Cazacu-RS). Ceilalti specialisti ai proiectului sunt
convocati la intalniri tehnice, ori de cate ori apare o problema semnificativa si cel putin odata
pe luna pentru a discuta progresul general al proiectului (Vezi Anexa 4.3 Liste de prezenta
sedinte lunare proiect). Astfel, au fost organizate diverse intalniri in perioada iunie-
decembrie 2013. In perioada Noiembrie, au fost intruniri in legatura cu includerea in
amenajamentele silvice a lucrarilor de conservare pentru habitatele prioritare din UP1 Prejmer
si UP 2 Lempes, coordonate de Jurj Ramon si expertii amenajamare ai ICAS Brasov.

In decursul perioadei de raportare nu au fost schimbari majore. Responsabilul stiintific
(Dumitriu Gheoghe-ICAS) s-a pensionat si a fost inlocuit de catre Roxana Cazacu, angajata a
aceleiasi institutii.

S-a finalizat organigrama proiectului, stabilindu-se clar relatia intre echipa de implementare si
cea de management. Fiecare partener are cate un responsabil desemnat inca de la debutul
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proiectului (ICAS-Cotovelea Ancuta, UNITBV-Ionescu Ovidiu, FC- Jurj Ramon). Acesta este
responsabil pentru coordonarea tehnica a activitatilor echipei din subordine si pentru
comunicarea cu managerul de proiect si cu responsabilul stiintific. In ciuda acestei impartiri la
nivel de partener, echipele de experti care conlucreaza in cadrul unei activitati sunt adesea
mixte, deci expertii si inginerii de teren implicati in aceeasi actiune au relatii de colaborare,
respectiv subordonare.

Anexa 4.1 Organigrama proiectului

De la debutul proiectului, pana la 31.12 2013 a fost predate raportul de inceput (Inception
report), care acopera perioada 1 octombrie 2012-31 mai 2013. Livrabile aferente acestui
raport, si anexate acestuia sunt: Minuta primei intalniri de proiect (A1), Raportul de initiere al
proiectului (A1), Raport analiza factori interesati (A2), Realizare logo proiect (E1), Realizare
material informative (E1), Website functional (E2), Realizare si montare panouri informatice
(martie 2013, respectiv iunie 2013), Organigrama echipei de management si a structurii de
monitorizare a proiectului (Anexa 4.2).

In privinta extinderii duratei proiectului, deocamdata proiectul isi pastreza data de finalizare
prevazuta in grant agreement. Activitatile proiectului se desfasoara conform graficului de
implementare. Micile intarzieri de la activitatile A3 si E5 s-au remediat. Aceste actiuni isi vor
indeplini obiectivele initiale pana in trimestrul II din 2014.
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5. Descrierea tehnica

Proiectul urmăreşte îmbunătăţirea stării de conservare şi sprijinirea proceselor naturale în
siturile Natura 2000 Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer (ROSCI0170) şi Dealul
Cetăţii Lempeş – Mlaştina Hărman (ROSCI0055).

Astfel, obiectivele proiectului sunt:
- Refacerea stării favorabile de vegetaţie a pădurilor aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus
excelsior (habitat 91E0*);
- Refacerea ecologică şi conservarea mlaştinilor de la Prejmer şi Hărman (habitate 7210*,);
- Refacerea vegetaţiei de silvostepă eurosiberiană cu Quercus sp  din habitatul  prioritar
91IO*)
- Îmbunătăţirea atitudinii grupurilor de interese locale cu privire la conservarea  habitatelor
prioritare din cele două situri.

5.1 Activitati
ACTIUNEA A1 - PREGĂTIREA PROIECTULUI DIN PUNCT DE VEDERE
ADMINISTRATIV ŞI LEGAL

Progresul anterior:

Actiunea a fost finalizata, prin indeplinirea obiectivelor prevazute in proiect. Echipa de
management constituita este functionala, fiind indeplinite formalitatile legale si administrative
de functionare ale acesteia. De asemenea, structura de monitorizare asigura verificarea
progresului in implementare. Partenerii au stabilit modalitatile de raportare si flux al
documentelor, nefiind inregistrate dificultati in acesta zona.

Probleme apărute / soluţii găsite/ probleme nerezolvate:
Activitate incheiata (nu se aplica).

Continuarea activităţii:
Activitatea se continua prin F1-Managementul proiectului.

Anexe
n/a

ACTIUNEA A2 - ANALIZA GRUPURILOR DE INTERESE ŞI A
CONTEXTULUI SOCIO-ECONOMIC DIN ZONA PROIECTULUI

Progresul anterior:

Activitatea a fost finalizată în termenul propus în proiect (Martie 2013), prin receptionarea
studiului sociologic si a bazei de date create in timpul aplicarii chestionarului. Acest studiu a
reprezentat baza de pornire in stabiliriea planului de actiune privind constientizarea
comunitatilor locale.

Probleme apărute / soluţii găsite/ probleme nerezolvate:
Activitate incheiata (nu se aplica).

Continuarea activităţii:
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Se va continua cu monitorizarea impactului acţiunilor proiectului asupra categoriilor sociale
din zona proiectului, precum şi monitorizarea implementări recomandărilor identificate în
urma analizei necesităţilor şi aşteptărilor factorilor interesaţi.

ACŢIUNEA A.3 - ANALIZA REGIMULUI HIDRO–PEDOLOGIC AL SITURILOR

Obiective:
1. Cartarea pedologică a suprafeţelor ocupate de habitate prioritare de mlaştină 7210 şi a celor
ocupate de păduri aluviale de anin (91E0) pentru întelegerea formaţiunilor pedologice şi
dispoziţiei lor spaţiale
2. Stabilirea dinamicii curgerii apei subterane şi a potenţialului acvifer al regiunii analizate,
determinarea structurii şi regimului hidrologic al reţelei hidrografice şi a raporturilor acesteia
cu apele subterane.
Obiectivele sunt realizabile în cadrul proiectului. Atingerea acestor obiective respectă schema
de implementare a proiectului .

Rezultate aşteptate
 Studiu hidro-pedologic asupra terenurilor ocupate de habitatele prioritare 7210 şi 91E0
 Hărţi hidropedologice cu hidroizohipse şi hidroizobare a siturilor vizate.

Progresul înregistrat:

Până la data întocmirii prezentei raportări au fost efectuate în teren cartarea terenurilor în
funcţie de caracteristicile vegetaţiei şi a folosinţelor, fiind identificate 4 categorii de terenuri.

Au fost efectuate măsurători terestre care au vizat delimitarea celor 4 categorii de terenuri,
precum reţeaua hidrografică (naturală şi artificială) din teritoriu studiat, care a condus la
delimitarea a 6 unităţi de studiu hidrologic (din care 5 în mlaştina Prejmer şi 1 în mlaştina
Hărman).

Au fost stabilite amplasamentele forajelor pentru determinarea nivelului freatic în cuprinsul
celor două mlaştini. Amplasamentele au fot stabilite ţinând seama de reţeaua de canale, pe
unităţi de studiu hidrologic (delimitate de reţeaua de canale). Au fost realizate toate cele 12
foraje în mlaştina Hărman, 25 din 60 în mlaştina Prejmer şi 6 în pădurea Prejmer. Datorită
unor neclarităţi juridice lucrările de forare au început în mlaştina Prejmer abia în luna
noiembrie, finalizarea forajelor urmând a fi efectuată după dezgheţul terenului. După
efectuarea forajelor a fost realizată o ridicare topografică de înaltă precizie pentru evidenţierea
caracteristicilor microreliefului celor două mlaştini.

Au fost studiate concluziile privind cadrul natural a unor studii de specialitate efectuate în
trecut, pentru buna înţelegere a fenomenelor naturale din mlaştinile studiate.

Au fost prelevate probe de sol din 7 locaţii, situate 1 în mlaştina Hărman şi 6 în mlaştina
Prejmer, care au fost analizate, iar rezultatele analizelor au fost interpretate, pe baza lor fiind
efectuată cartarea pedologică a terenurilor. Alegerea locaţiilor de unde au fost prelevate probe
s-a făcut în funcţie de unităţile hidrologice delimitate de canale artificiale, încercând să
surprinde diferite categorii de folosinţă / vegetaţie.
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Pentru mlaştina Hărman au fost realizate hărţile cu hidroizohipse şi hidroizobate şi a fost
finalizat studiul hidropedologic, fiind evidenţiate traseele de scurgere a apelor de suprafaţă şi
de adâncime. Pe baza concluziilor studiului au fost elaborate recomandări de management al
sitului vizat. Datele obţinute vor fi utilizate în realizarea unor simulări hidrologice, pe baza
cărora vor fi stabilite eventualele lucrări necesare protejării şi îmbunătăţirii condiţiilor
hidrologice din mlaştina Hărman.

Probleme apărute / soluţii găsite/ problem nerezolvate:

Au fost semnalate câteva aspecte legate de dreptul de utilizare al terenurilor din mlaştina
Prejmer, rezolvate în cursul anului trecut. Neclarităţile au îngreunat activitatea de realizare a
forajelor.

Continuarea activităţii

Vor fi finalizate forajele propuse a fi executate şi va fi finalizat şi studiul hidropedologic
pentru mlaştina şi pădurea Prejmer. Datele obţinute din măsurătorile repetate ale nivelului
apei din foraje vor fi utilizate pentru calibrearea unor modele hidrologice ale tuturor
terenurilor din sit, modele pe care se vor realiza simulări hidrologice ce vor avea ca scenarii
diferitele măsuri şi lucrări ce ar putea fi executate pentru îmbunătăţirea condiţiilor
hidrologice. Astfel vor fi fundamentate măsurile structurale care vor fi luate fără a afecta
folosinţele din imediata vecinătate a siturilor.

Anexe:
Anexa A3.1 - Raport preliminar privind hidrologia şi solurile din cuprinsul mlaştinii Hărman
si Prejmer;
Anexa A3.2 - Raport preliminar privind hidrologia şi solurile din cuprinsul mlaştinii Prejmer.

5.1.4. ACTIUNEA B.1 – CUMPĂRAREA DE TERENURI ŞI PLATĂ
COMPENSATORIE UNICĂ ÎN INTERIORUL ARIILOR ROSCI 0170 PĂDUREA ŞI
MLAŞTINILE EUTROFE DE LA PREJMER ŞI ROSCI0055 DEALUL CETĂŢII
LEMPEŞ – MLAŞTINA HĂRMAN

Obiective
Achiziţia de terenuri în interiorul ariei ROSCI 0170 PĂDUREA ŞI MLAŞTINILE EUTROFE
DE LA PREJMER (28 ha) şi ariei ROSCI0055 DEALUL CETĂŢII LEMPEŞ – MLAŞTINA
HĂRMAN (3 ha)

Rezultate așteptate
-8 ha de teren pădure habitat 91E0* din ROSCI0170 PĂDUREA ŞI MLAŞTINILE
EUTROFE DE LA PREJMER pentru refacere şi conservare;
-20 ha de mlaştină habitat 7210* din ROSCI0170 PĂDUREA ŞI MLAŞTINILE EUTROFE
DE LA PREJMER pentru refacere şi conservare
-transferarea dreptului de proprietate asupra 3 ha habitat prioritar  de mlaştină 7210*
ROSCI0055 DEALUL CETĂŢII LEMPEŞ – MLAŞTINA HĂRMAN

Progresul înregistrat:
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5.1.5. ACTIUNEA C.1 - DELIMITAREA ŞI MATERIALIZAREA LIMITELOR
SITURILOR ROSCI0170 ŞI ROSCI0055 ŞI  ÎMPREJMUIREA  CU GARD VIU A
MLAŞTINILOR PERICLITATE HABITAT PRIORITAR 7210*

Obiective:

1. Efectuarea de măsurători topografice pentru stabilirea cu exactitate a limitelor celor 2
situri, iar apoi în urma măsurătorilor, amplasarea de borne şi marcaje pe perimetrul acestora.
2. Realizarea unei împrejmuiri din gard viu pe trei rânduri de puieţi cu specii arbustive
specifice condiţiilor ecologice ale zonei.

Obiectivele sunt realizabile în cadrul proiectului. Atingerea acestor obiective respectă schema
de implementare a proiectului.

Rezultate aşteptate
1. 2 situri natura 2.000 în suprafaţă de 727 ha, delimitate în teren prin borne topo, în număr
de 350 borne
2. 2 suprafeţe mlăştinoase în suprafaţă de 5,42 ha, protejate prin gard viu cu 132.000 puieţi

Progresul înregistrat:

Obiectivul 1 al activităţii C.1 a început să fie implementat în luna Noiembrie (Semestrul IV al
proiectului/2012) şi a constat în primă fază în documentarea prealabilă pe hărţi şi planuri
topografice existente. Aceste planuri au fost preluate de la primării şi analizate împreună cu
echipa proiectului. După analiza detaliată a hărţilor, a urmat efectuarea de măsurători
topografice pe conturul aproximativ al perimetrelor, cu evidenţierea detaliilor caracteristice.

După stabilirea amplasamentului definitiv al celor două situri s-a stabilit amplasamentul
definitiv al bornelor iar apoi a început etapa de bornare a principalelor puncte caracteristice de
contur.

Au fost amplasate un număr de 370 borne ancorabile din beton. Fiecare bornă a fost marcată
pe partea superioară cu discuri din plastic, având gravate pe ele codul ariei protejate (ROSCI
0055 sau ROSCI 0170). Bornele sunt din beton aditivat, pentru a nu fi afectate de apă şi
intemperii.
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La sfârşitul operaţiunii a rezultat 2 situri Natura 2000 (ROSCI 0055 sau ROSCI 0170), în
suprafaţă totală de 724 ha, delimitate în teren prin 370 de borne topografice.

Operaţiunea s-a încheiat conform graficului în luna septembrie a anului 2013. (Anexa nr.C1.1.
Raport final - Delimitarea şi materializarea limitelor siturilor ROSCI0170 şi ROSCI0055 ).

Obiectivul 2 al activităţii C.1 a continuat prin lucrările efectuate de SC SAFCO SRL prin
contractul de ”Servicii de amenajare peisagistică, execuţie şi întreţinere gard viu” la mlaştina
Prejmer. Societatea a început implementarea activităţilor prevăzute în caietul de sarcini o dată
cu primirea amplasamentului, aflat în situl ROSCI 0170 Pădurea și Mlaștinile Eutrofe de la
Prejmer.

În data de 09.12.2013, conform Deciziei Interne nr.70 s-a constituit Comisia de Recepţie a
Lucrărilor din cadrul ICAS Braşov (Anexa nr. C1.2).

În data de 11.12.2013 Comisia de Recepţie a Lucrărilor a întocmit Procesul Verbal de
Recepţie Finală Nr 2, Anul I /2013, ce reprezintă recepţie parţială pentru situl ROSCI 0170
Pădurea și Mlaștinile Eutrofe de la Prejmer, (50% din lungimea totală necesară de plantat
pentru mlaştina Prejmer şi a emis aviz favorabil pentru suprafaţa împrejmuită cu 2562 de
metri liniari de gard viu şi 2225 metri liniar gard de lăturoaie (Anexa nr. C1.3), în urma
finalizării parţiale a lucrărilor prevăzute în caietul de sarcini.

S-a depus Raportul de activitate Nr.2, Anul I, înregistrat la I.C.A.S. cu nr. 3195 din data
17.12. 2013 – Servicii de amenajare peisagistică (Anexa nr. C1.4 ).

Probleme apărute / soluţii găsite/ probleme nerezolvate:

În realizarea obiectivului 1, au fost întâmpinate dificultăţi constând în principal în procurarea
planurilor topografice care au stat la baza stabilirii amplasamentului siturilor. De asemenea, au
fost dificultăţi în stabilirea amplasamentului bornelor în locurile unde coordonatele din acte se
suprapun peste proprietăţi particulare. În aceste locuri bornele au fost amplasate la limita
proprietăţii. În locurile unde bornele nu au putut fi montate exact pe conturul sitului
(coordonatele sitului în punctele respective fiind pe traseul unor drumuri, în canale de apă, sau
în interiorul proprietăţilor particulare), bornele s-au amplasat de regulă cât mai aproape de
lizieră, astfel încât să nu fie expuse distrugerilor.

În perioada verii a continuat seceta după instalarea gardului viu, fapt care a necesitat
continuarea udării puieţilor din gardul viu instalat la mlaştina Hărman. Această acţiune a
determinat însă instalarea trestiei în gardul viu, fapt care a necesitat o a doua intervenţia
pentru descopleşirea puieţilor.

Pentru instalarea gardului viu la mlaştina Prejmer a intervenit o întârziere de o lună în
demararea acţiunii practice în teren, în perioada toamnei (septembrie - noiembrie), datorată
neclarificării totale a situaţiei proprietăţilor terenurilor din interiorul mlaştinii Prejmer. Pe
unele terenuri din interiorul sitului ROSCI 0170 Pădurea și Mlaștinile Eutrofe de la Prejmer,
erau amenajate două stâne de oi sezoniere, iar proprietarii terenurilor au dat acceptul
păşunatului în acea zona. Astfel că am fost nevoiţi să găsim soluţii împreună cu autorităţile
locale, proprietarii de terenuri şi ciobani, ca aceştia să-şi mute stânele în altă parte. În cele din
urmă, cele 2 stâne s-au mutat şi au putut începe lucrările de instalare a gardului viu şi de
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lăturoaie. Ţinând cont de acest impediment în toamna anului 2013, a fost finalizat 50% din
gardul propus a fi instalat în mlaştina Prejmer.

Datorită timpului scurt rămas până la sosirea iernii, am găsit soluţia să îngrădim prima data
porţiunile cel mai uşor accesibile şi cele mai frecventate de animale, astfel că până la venirea
iernii a rămas o lungime de 337 metrii liniari de gard viu, fără gard de lăturoaie, iar
completarea acestuia se va realiza în primavară. Această porţiune fără gard de lăturoaie se află
în zone cu stuf şi canale cu apă, unde intrarea în mlaştina este greu de realizat.

Continuarea activităţii:

În ceea ce privește obiectivul 1, operațiunea a fost finalizată în luna septembrie 2013.

Activitatea continuă pentru atingerea celui de-al doilea obiectiv propus.

În ceea ce privește gardul viu și gardul de lăturoaie, în primăvara anului 2014 (martie-aprilie),
se va finaliza amplasarea gardului viu şi de lăturoaie pe porţiunea rămasă în situtul ROSCI
0170 Pădurea și Mlaștinile Eutrofe de la Prejmer. Tot în această perioadă se va interveni cu
operaţiuni de completare a plantaţiei ce formează gardul viu, care a fost instalat în anul 2013,
respectiv în mlaştinile din siturile ROSCI 0055 sau ROSCI 0170.

În perioada verii se va interveni cu lucrări de întreţinere a gardului viu, ce constau din irigaţii
şi descopleşirea puieţilor instalaţi.
În anii următori, respectiv 2014, 2015, 2016, se va interveni cu întrețineri și completări la
gardul viu. În fiecare an este prevăzută recepția parțială a lucrărilor. Recepția finală se va
realiza în semestrul III al anului 2016.

Anexe:
Anexa nr. C1.1 – Raport final-Delimitarea şi materializarea limitelor siturilor ROSCI0170 şi
ROSCI0055;
Anexa nr. C1.2 – Raport de progres materializarea limitelor si gard;
Anexa nr. C1.3 – Decizie internă ICAS;
Anexa nr. C1.4 – Proces verbal de recepţie finală pentru anul 2013;
Anexa nr. C1.5 – Raport de activitate Nr. 2 – Servicii de amenajare peisagistică;
Anexa nr. C1.6 – Hărta materializarea limitelor (amplasarea bornelor) siturilor ROSCI0170 şi
ROSCI0055;
Anexa nr. C1.7 – Hărţa împrejmuire cu gard viu si de laturoaie-ROSCI0055 Dealul Cetatii
Lempes-Mlastina Harman;
Anexa nr. C1.8 - Hărţa împrejmuire cu gard viu si de laturoaie-ROSCI0170 Padurea si
mlastinile eutrofe de la Prejmer.

5.1.6. ACTIUNEA C.2 - REFACEREA STĂRII NATURALE, CONSERVAREA ŞI
SPRIJINIREA PROCESELOR ECOLOGICE IN PĂDURILE ALUVIALE DE LA
PREJMER, HABITAT PRIORITAR 91E0*

Obiective:

Ajutorarea regenerării naturale, refacerea compoziţiei şi structurii verticale a pădurii aluviale
cu anin şi frasin precum şi refacerea stării fitosanitare necorespunzătoare a aninului prin
măsuri biologice în suprafeţe demonstrative.
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Rezultate aşteptate
1. Refacerea compoziţiei potenţiale de regenerare a pădurii de anin, respectiv a proporţiei
dintre lăstari şi puieţi din sămânţă, care va asigura refacerea structurii verticale a arboretelor,
pe 8,24 ha, prin ajutorarea regenerării naturale;
2. Creşterea consistenţei arboretelor de anin, de la 0,5 la 0,9.
3. Tratamente pe o suprafaţa demonstrativă de 1 ha, in zona critica u.a. 6D.

Progresul înregistrat:

1. Descopleșirea puieților de buruienile invazive în u.a. 6D , 7A , 7C, 8B și 8F  prevazute in
activitatea de ajutorare a regenerării naturale a pădurii de anin, s-a realizat in perioada
sezonului de vegetaţie in luna iunie (prima trecere), la scurt timp  dupa cele doua u.a  parcurse
in mai (8H şi 9H ). În luna septembrie s-a realizat a doua trecere pentru descopleşiri in toate
cele 7 u.a.-uri  prevazute in proiect. Numarul de puieti descopleşiti a fost de 82 de exemplare.
2. Începând cu sfârșitul lunii noiembrie, a început și acțiunea de creștere a consistențe i
arboretelor de anin, prin executarea de împăduriri cu anin alb (Alnus incana) și anin negru
(Alnus glutinosa), în u.a. 7C, 8H și 8F. Plantarea s-a facut cu puieți de 2-3 ani, recoltaţi din
habitate similare din judeţul Braşov,  completându-se cu un număr de 1400 bucăți in ua-urile
7C 8H si 8F. Totodată s-au folosit și 430 g sămânță (100 semințe reprezinta 0,07 g, deci
rezulta o cantitate semănată de 714 semințe/m²), pentru un numar de 60 de  suprafete
insamantate cu marimea de 1,5 m . Puterea de germinare a seminţelor de anin a fost calculată
la 47%, seminte incadrate in calitatea I (procentul maxim de germinare este de 55%).  De
comun acord cu specialisti pentru a realiza un habitat cat mai natural si plurien nu s-a folosit o
schema de plantare pentru puieţi in cele 3 u.a., acestia s-au intercalat  la 4x4m cu suprafeţele
insamantate.

3. Datorită intensități reduse de infestare cu Agelastica alni din anul acesta și în urma
consultărilor cu experții ICAS Brașov, tratamentul nu s-a mai efectuat, urmând să se efectueze
dacă este cazul anul viitor.

Probleme apărute / soluţii găsite/ problem nerezolvate:

La insistenţele experţilor din proiect, specialisti în amenajarea pădurilor de la ICAS au
reevaluat  consistenţa arboretelor de  anin din cele 7 parcele cu habitat prioritar de tip 91E0*
prevazute in proiect şi  s-a constatat ca în u.a. 7A, 7C, 8B, 8F, 9H, 8H, consistenta era mai
mica decat 0.5, ajungand uneori şi la 0.1, fapt care din punct de vedere amenajistic trebuie
regandit spre o alta compoziţie ţel. Acest fapt a determinat o redimensionarea a situaţiei
existente astfel incât sa ne atingem obiectivele si rezultatele propuse in proiect şi sa refacem
habitatul distrus.

Au avut loc trei întâlniri cu experţi implicaţi în proiect botanişti, amenajişti, experţi ecologi şi
conservare la care s-au alăturat experţii din producţie ai DS Braşov.  Intrucat in acest an 2014
se definitivează Amenajamentul Silvic pentru UP1 Prejmer de către ICAS Braşov, Fundatia
Carpaţi, coordonator al proiectului LIFE11/NAT/RO/828 şi custode al ROSCI0055 a cerut
acordul realizării de împăduriri,completari cu puieţi de anin în u.a. 7A, 7C, 8B, 8F, 9H, 8H
(Anexa C2.2). DS Braşov administrator al pădurilor cuprinse în UP1Prejmer, prin adresa nr.
11.197 din 28.10.2013 (Anexa nr. C2.3) ne-a dat acest acord pe care l-am inaintat
amenajistilor. Astfel prin adresa nr. 134 din data de 17.12.2013 (Anexa nr. C2.4),precum si
discutiile personale cu cei din colectivul de amenajare a UPI Prejmer toate lucrările propuse
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de proiect sunt prinse in Amenajament. Intrucat finalizarea si aprobarea  amenajamentului
silvic are loc in perioada martie-iunie, la data depunerii Raportului de Progres se ataşează
acordul Colectivului de Amenajare pentru realizarea lucrărilor propuse, urmand ca odata cu
Midterm sa fie atasat si un extras din Amenajamentul UPI Prejmer.

Cele 2 activităţi neprevazute de proiect initial (Recoltarea  semintelor de anin alb şi negru din
habitate asemanatoare, Producerea de puieţi de anin alb şi negru in sera şi solarul proiectului,
vor fi realizate prin suplimentarea orelor specialistilor din cadrul ICAS şi incadrarea unui
muncitor la UTBV. Acestea se vor realiza fără marirea cheltuielior cu personalul.

Continuarea activităţii:

Descopleşirea puieţilor acoperiţi de buruieni invazive în u.a.-urile 6D, 7A, 7C, 8B, 8F, 8H si
9H în suprafaţă de 8,24 ha.
Creșterea consistenței arboretelor de anin prin impăduriri  în u.a.rile 9H și 7A.
Cresterea consistenţei arboretelor de anin prin completari   în u.a.rile 7C, 8B, 8F, 8H unde s-
au realizat impăduriri si completari.
Recoltarea  semintelor de anin alb şi negru din habitate asemanatoare.
Producerea de puieţi de anin alb şi negru in sera şi solarul proiectului.
Monitoriza evoluţiei stării de degradare a aninului în paralel cu evoluţia dezvoltării larvelor de
Agelastica alni şi atunci când se consideră că infestarea este maximă, se intervine cu
tratamentul biologic.

Anexe:
Anexa nr. C2.1 – Raport de progres refacerea aninisurilor;
Anexa nr. C2.2 – Adresa catre DS Brasov pentru acordul  lucrarilor  de impaduriri si
completari in UP1 Prejmer;
Anexa nr. C2.3 – Acord lucrari de impaduriri si completari in UP1 Prejmer;
Anexa nr. C2.4 – Adresa nr. 134/17.12.2013 privind includerea in amenajamente a masurilor
propuse pentru habitatele 91E0*  si 91I0*;
Anexa nr. C2.5 – Hărţi a ua-urilor unde s-au realizat completari pentru cresterea consistentei
aninului.

5.1.7. ACȚIUNEA C.3 - MĂSURI  DE AJUTORARE A REGENERĂRII  PENTRU
VEGETAŢIA DE SILVOSTEPĂ EUROSIBERIANĂ CU QUERCUS SP  DIN
HABITATUL  PRIORITAR 91IO*)

Obiective :

Ajutorarea regenerării naturale, refacerea compoziţiei şi structurii verticale in UP II Lempeș,
ua 2E . Obiectivele sunt realizabile în cadrul proiectului.
Atingerea acestor obiective a fost devansată faţă de  schema de implementare a proiectului
întrucât în anul 2012 a fost un an de fructificaţie la stejar care se întâmpla o data la 7 ani.

Rezultate aşteptate

- 68 de seminceri cu sol mobilizat pentru regenerare naturală
- 3,4 ha  cu puieţi de stejar descopleşiţi
- plantarea a 728 puieţi  proveniţi din  ghinda  colectată
- plantarea a 2000 de butaşi proveniţi din ecotipul de silvostepă.
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Progresul înregistrat:

După stropirea preventivă (executată la începutul luni mai) acțiunea a continuat și in perioada
iunie–septembrie. S-au mai executat un număr de 4 stropiri (repetată la un interval de 5 zile),
stropiri făcute cu Tilt 250 EC împotriva făinării (Michrosphaera alphitoides) și Actara 25 WG
împotriva musculiței albe de seră (Trialeurodes vaporariorum) în concentrație de 0,02 %. Pe
toată durata sezonului cald puieții au fost udați o dată la 2 zile. Acțiunea a fost realizată de
angajați ai Fundației Carpați în colaborare cu specialiști ai Institutului de Cercetare și
Amenajări Silvice, Stațiunea Brașov.

În luna septembrie a avut loc descopleşirea puieţilor de stejar şi acțiunea de mobilizare a
solului în jurul semincierilor din u.a.2E

Probleme apărute / soluţii găsite/ probleme nerezolvate:

O parte din specialistii angrenaţi in proiect au avut suspiciuni in ceea ce priveste curateţea
habitatului 9I0 astfel încât la inceputul lunii martie se va realiza o intâlnire cu expertii pe
habitate invitaţi si recomandati de Ministerul Mediului. Menţionăm că formularul standard
prevede habitatul 9I0 asa cum s-a preluat în proiect şi numai derularea proiectului a ridicat
aceste semne de intrebare.

Opinia finala a experţilor va fi adusa la cunostiinta Comisie si sperăm că activitatea va continua.
Susţinem acestea întrucât habitatul în cauză, are nevoie de ajutorarea regenerării naturale.

Extrasele  din planurile de amenajare (amenajamente) care sa specifice masurile pentru habitatele
91E0* , in aria proiectului  se vor finaliza numai în luna Mai odata cu A II-a Conferinta de
Amenajare.
Se va ataşa o notificare prin care se  prpun  lucrările de conservarea ce se impun celor două habitate
şi adresa de raspuns a sefului de proiect pentru Amenajarea UP1 Prejmer

Continuarea activităţii:

Puieţii de stejar sunt încă adăpostiţi în sera ICAS, urmând a fi transportaţi în solarul UTBV
aflat în curs de achizitionare. Pe viitor va continua acțiunea de mobilizare a solului în jurul
celor 68 de semincieri și descopleșirea a 3,4 ha cu puieți de Quercinee  din u.a.2E

Anexe:
Anexa nr. C3.1 – Raport de progres regenerare silvostepa;
Anexa nr. C3.2 – Harta cu mobilizarea solului in jurul arborilor de stejar si descoplesirea
puietilor.

ACTIUNEA C.4 - REFACEREA ECOLOGICĂ ŞI CONSERVAREA MLAŞTINILOR
DE LA PREJMER ŞI HĂRMAN, HABITAT PRIORITAR 7210*

Obiective

Păstrarea şi ajutorarea habitatului prioritar 7210* din mlaştinile de la Prejmer şi Hărman

Rezultate aşteptate
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1. Colmatarea a 3 km de dren.
2. Decolmatarea terenului în jurul celor 7 izvoare.
3. Limitarea extinderii speciilor forestiere pioniere în interiorul mlaştinii din 4 drenuri vechi
4. 3,5 ha de mlaştină fără specii ierboase invazive în zonele cu specii protejate.
5.  Refacerea populaţiei de Ligularia sibirica, Adenophora liliifolia, Liparis loeselii

Progresul înregistrat:

Pâna la data prezentei raportări au fost executate lucrări de întreținere a barajelor existente
care au fost construite pentru ridicarea nivelului pânzei freatice și colmatarea drenurilor. În
același timp, în perioada augus-septembrie 2013   s-au construit alte două baraje în mlaștina
Prejmer tot în scopul ridicării nivelului pânzei freatice. Izvoarele propuse pentru decolmatare
au fost monitorizate și unde a fost cazul, acestea au fost curățate din nou. Această acțiune
urmarește protejarea izvoarelor împotriva acțiunilor antropice care vizează colmatarea,
regularizarea sau captarea de apă.

În ambele mlaștini au fost executate lucrări de curățire a speciilor forestiere atât în drenuri cât
și în mlaștini efectiv. Lucrările au fost efectuate cu ajutorul motofierăstrăului și a uneltelor
specifice acestei activități. Astfel au fost îndepărtate sălcii și răchită din drenuri, dar și
exemplare de crușin care creșteau efectiv în mlaștini. Lucrarea trebuie repetată deoarece
speciile forestiere pioniere au capacitate mare de lăstărire iar prin stesul provocat prin tăiere
această capacitate este puternic stimulată.

Plantele invazive din suprafața de 3,5 ha identificată anterior au fost eliminate prin cosire cu
ajutorul motocositoarei. Dat fiind faptul că sezonul de vegetație a fost mult mai lung în anul
2013 decât normal, și faptul că plantele invazive au capacitate mare de lăstărire, această
lucrare a fost repetată. Prin această activitate se urmărește eliminarea speciilor invazive și
reducerea presiunii asupra speciilor de interes.

În urma identificării locurilor de creștere a speciilor Ligularia sibirica, Adenophora liliifolia,
Liparis loeselii, exemplarele găsite au fost protejate și monitorizate. Protecția lor a fost
realizată prin descopleșiri, dar și prin acoperirea acestora cu resturi lemnoase (crengi), pentru
a evita eventualele vătămări provocate de animale. Exemplarele găsite au fost atent
monitorizate, pentru ca semințele să fie recoltate în momentul propice. Semințele recoltate
sunt depozitate și păstrare în condiții specifice.

Probleme apărute / soluţii găsite/ probleme nerezolvate:

În derularea acestei activităţi nu au fost identificate probleme majore, care să afecteze,
rezultatele activităţii şi obiectivele proiectului. Datorită secetei în unele zone din mlaştina, a
scăzut nivelul apei şi ar putea pune în pericol starea de vegetaţiei a speciilor Ligularia sibirica
și Liparis loeselii.

Continuarea activităţii:

Se va continua în perioada următoare cu acţiuni de colmatare a canalelor rămase, se va
monitoriza starea izvoarelor şi se va interveni în curăţarea (decolmatarea lor atunci când este
cazul). Se vor curăţa, dacă este cazul, drenurile vechi şi se vor repeta acțiunile de eliminare a
plantelor invazive de pe suprafaţa demonstrativă de 3,5 ha.
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Se vor parcurge etapele de înmulțire pe cale artificilă a speciilor periclitate Ligularia sibirica,
Adenophora liliifolia, Liparis loeselii

Anexe:
Anexa nr. C4.1 – Raport de progres refacere mlastini;
Anexa nr. C4.2 - Harta mlastina Harman, habitat prioritar 7210, care evidentiaza izvoarele,
izvoarele de protectie si zona de protectie Ligularia;
Anexa nr. C4.3 - Harta cu canale de colmatare, izvoare si suprafete eliminare plante invazive,
lucrari curatire in Mlastina Prejmer.

5.1.9. ACȚIUNEA C.5 - REDUCEREA IMPACTULUI ANTROPIC ASUPRA
HABITATELOR PRIORITARE DIN ARIA PROIECTULUI

Obiective
Reducerea impactului antropic asupra habitatelor prioritare.

Rezultate aşteptate
- 12 întâlniri cu primarii;
- 3 întâlniri cu fermierii;
- o patrulă activă, echipată și dotată pentru intervenții în vederea diminuării activității
negative a factorului antropic;
- reducerea impactului păşunatului cu cel puţin 50% în zonele cu habitate naturale protejate;
- o bandă de teren de  4 km/2m arată, discuită şi mărunţită care va opri la marginea ei
incendiile provocate ca să nu intre în pădure;
- încheierea a 400 procese verbale de patrulare;
- 4 bariere naturale formate din buşteni şi pământ  pe căile de acces care intră în pădure;
- reducerea cu 50% a impactului negativ al turismului neorganizat asupra habitatelor
naturale de pe raza proiectului;
- 2 km de canal care înconjoară pădurea Prejmer, igienizat împotriva incendilor.

Progresul înregistrat:

În 22 Octombrie 2013, a avut loc la Facultatea de Silvicultură si Exploatări Forestiere
întâlnirea pregătitoare privind stabilirea condițiilor în care se va efectua pășunatul în aria
proiectului, pentru următorul an (Vezi Anexa C5.1 Minuta sedinte din 22.10.2013, in vederea
reglementarii pasunatului). Întâlnirea a reunit reprezentanți ai Primăriilor Hărman, Sânpetru,
Gardei Naționale de Mediu, Agenției de Protecție a Mediului, Direcției Silvice Brașov și
staff-ul proiectului (Anexa C5.2 Lista participantilor). Ea urmează sedinței de proiect din 15
Octombrie, în care specialiștii au stabilit ca interzicerea/restricționarea pășunatului pentru un
an, în siturile Natura 2000- ROSCI 0170 Pădurea și mlaștinile eutrofe de la Prejmer si RO
SCI 0055 Dealul Cetatii Lempes-Mlastina Hărman este absolut necesară pentru eficiența
acțiunilor de conservare.

În începutul lunii noiembrie s-au efecuat și activitățile de igienizare a 2 km de canal ce
înconjoară pădurea Prejmer, blocarea accesului în pădure (prin ararea a 3 căi de acces în
pădure), precum și ararea unei benzi de teren în lungime de 4 km cu scopul opririi intrării în
pădure a incendilor provocate pe miriștile și pășunile limitrofe .

Acțiunea de patrulare a continuat. In urma întalnirilor avute cu proprietarii și autoritățile ,
împrejmuirii cu gard viu, precum și prin prezența în teren a personalului desemnat în luna
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noiembrie, s-a reușit eliminarea ultimei stâne din interiorul sitului ROSCI 0170 (urmand ca
anexele să fie mutate la începutul anului viitor).

În cadrul activităţii se întocmesc în continuare rapoarte de patrulare (Anexa nr. C5.3) şi
procese verbale de patrulare (Anexa nr. C5.4).

Probleme apărute / soluţii găsite/ probleme nerezolvate:

Probleme deosebite nu s-au întâmpinat. Se încearcă prin prezența în teren a echipelor de
patrulare combaterea pătrunderii în interiorul siturilor a animalelor domestic, precum și a
turismului dezorganizat.

Continuarea activităţii:
În perioada următoare se urmărește și atingerea următoarelor obiective :

- oprirea circulației libere în interiorul siturilor a mașinilor, utilajelor, căruțelor;
- reducerea turismului dezorganizat;
- conlucrarea în continuare cu instituțiile abilitate, privind interzicerea urbanizarii

terenurilor din sit.

Anexe :

Anexa nr. C5.1 - Minuta sedintei din 22.10.2013, privind reglementarea pasunatului;
Anexa nr. C5.2 - Lista participantilor la sedinta din 22.10.2013;
Anexa nr. C5.3 - Raport  de patrulare 11.06.2013;
Anexa nr. C5.4 - Proces verbal patrulare saptamana 3-7 iunie 2013;
Anexa nr. C5.5 - Raport progres impact antropic;
Anexa nr.C5.6 - Harta reducerea impactului antropic asupra habitatelor prioritare din aria
proiectului;
Anexa nr. C5.7 - Locatiile stanelor in Octombrie 2013.

5.1.10. ACŢIUNEA C.6 - DEZVOLTAREA UNUI SISTEM INFORMATIC
GEOGRAFIC – GIS

Obiective

Obiectivul acestei acţiuni este elaborarea unei baze de date în Sistem Informatic Geografic
(GIS-DB), cu ajutorul căreia se vor analiza informaţiile cu desfăşurare geospaţială a
celorlaltor acţiuni din proiect, cuprinzând  baza de date geografică şi alfanumerică cu
posibilităţi de interogare, reprezentare tematică şi schimb de date în formate universale
acceptate.

Rezultate aşteptate:

Rezultatele acestei activităţi vor fi în principal hărţile tematice cu parametrii urmăriţi de
echipa de implementare a proiectului. Hărţile produse vor fi utilizate atât pentru susţinerea
implementării măsurilor concrete de conservare, a celor de monitorizare a evoluţiei regimului
hidric al solului şi a evoluţiei stării de sănătate şi a regimului nutritiv al florei dar şi pentru
susţinerea acţiunilor de conştientizare şi diseminare a rezultatelor proiectului.

Progres anterior:
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Lucrările efectuate anterior perioadei de raportare au fost descrise amănunţit în Raportul de
activitate nr. 1 al activităţii C.6, pe care îl anexăm prezentului raport. Lucrarile efectuate s-au
axat în principal pe strângerea mai multor straturi tematice care au fost integrate în baza de
date GIS, de tip raster, straturi vectoriale si straturi vectorizate obţinute prin ridicări GPS din
teren.

Progresul înregistrat:

S-a continuat activitatea de dezvoltare a bazei de date cu informaţii geospaţiale, prin
integrarea de noi informaţii, după cum urmează:

6.1 Straturi noi integrate în baza de date GIS:

* raster catalog "planuri_cadastrale", reprezentând un set de planuri cu parcele cadastrale
scanate şi georeferenţiate, pentru o identificare mai facilă a proprietarilor terenurilor, care
acoperă aria proiectului. Aceste planuri sunt următoarele:

OBJECTID Cod plan
1 L-35-076-C-A-4-IV
2 L-35-076-C-B-3-III
3 L-35-076-C-B-3-IV
4 L-35-076-C-B-4-IV
5 L-35-076-C-C-2-II
6 L-35-076-C-C-2-IV
7 L-35-076-C-C-4-II
8 L-35-076-C-D-1-I
9 L-35-076-C-D-1-II

10 L-35-076-C-D-1-III
11 L-35-076-C-D-1-IV
12 L-35-076-C-D-2-II
13 L-35-076-C-D-2-III
14 L-35-076-C-D-2-IV
15 L-35-076-C-D-3-I
16 L-35-076-C-D-3-II
17 L-35-076-C-D-4-I
18 L-35-076-C-D-4-II
19 L-35-076-D-C-1-I
20 L-35-076-D-C-1-III
21 L-35-076-D-C-3-I

6.2 Hărţi tematice pentru rapoartele de progres ale activităţilor din proiect
Aceste hărţi sunt anexate fiecărui raport de activitate.

6.3 Hărţi de teren
Au fost tipărite hărţi de teren pentru a servi activităţilor specifice realizate în teren în cadrul
proiectului.

Probleme apărute / soluţii găsite/ problem nerezolvate:
Până în prezent nu au existat probleme în dezvoltarea bazei de date.
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Continuarea activităţii:

- Obţinerea sau vectorizarea de noi straturi tematice utile în cadrul activităţilor din proiect,
cum ar fi actualizarea bazei de date a amenajamentului silvic, cartarea arealului speciilor de
interes, cât şi completarea informaţiilor existente;
- Generarea de hărţi tematice ale stadiul de implementare pentru celelalte acţiuni din proiect.

Anexe

Anexa C6.1 - Baza de date GIS actualizată în formate ESRI file geodatabase v.10, TIN şi
raster, în proiecţie Stereo 1970 (Datum Dealul Piscului 1970);
Anexa C6.2 – Raport de activitate privind baza de date GIS;
Anexa C6.3 – Parcelar amenajistic;
Anexa C6.4 – Amenajamentul silvic in UP 1, Prejmer;
Anexa C6.5 – Plan cadastral al intregii arii a proiectului;
Anexa C6.6 - Harta generala proiect, în format A3 pdf, rezoluţie 300 dpi.

5.1.11. ACȚIUNEA D1 - MONITORIZAREA EVOLUŢIEI REGIMULUI HIDRIC AL
SOLULUI

Obiective

Monitorizarea umidităţii solului, din Mlaştinile Hărman şi Prejmer, dar şi în Pădurea  de
lăcovişte de la Prejmer ori în poienile cu vegetaţie silvostepică de la Lempeş, se vor face cu
ajutorul umidificatoarelor TDR-300 şi a senzorilor de măsurat umiditatea solului la 20 cm
adâncime.

Rezultate așteptate

-4 rapoarte anuale de evaluare a impactului actiunilor C2 şi C4 asupra regimului hidric care
vor sta la baza întocmirii ghidurilor pentru măsurile de refacere şi conservare a habitatelor
prioritare 91EO*, 91IO*, 7120*;
-1 raport final;
- Rapoarte vor conţine baza de date şi setul de hărţi GIS (o hartă pentru fiecare sit).

Progresul înregistrat:

Acesta actiune a fost intarziata, datorita faptului ca cele doua studii hidro-pedologice, din
cadrul actiunii A3 nu au fost finalizate in termenul stabilit initial. Monitorizarea va incepe o
data ce vor fi finale recomandarile privind indicatorii vitali pentru acesta actiune.

Continuarea activitatii:

Acţiunea se va deşfăşura în zona celor 2 situri din aria proiectului: ROSCI0055 - Dealul
Cetăţii Lempeş-Mlaştina Hărman, ROSCI0170 - Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer
începând cu trimestrul doi al anului 2014, până la finalul proiectului, de două ori în intervalul
septembrie-octombrie, pentru determinarea stării de conservare și martie-noiembrie pentru
ceilalți indicatori.
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5.1.12. ACȚIUNEA D2 - MONITORIZAREA IMPACTULUI MĂSURILOR DE
CONSERVARE PREVĂZUTE ÎN PROIECT

Obiective

Se va realiza o monitorizarea a eficientei masurilor de conservare luate pentru ajutorarea
regenerării naturale.

Rezultate așteptate
-4 rapoarte anuale de evaluare a stării de conservare a habitatelor;
-1 raport final;

Rapoarte vor conţine baza de date şi setul de hărţi GIS (o hartă pentru fiecare sit) cu
codificarea cromatică a stării de conservare (verde – stare de conservare favorabilă,
portocaliu- satisfăcătoare, rosu - nefavorabilă) pe teritoriului ariilor protejate ROSCI0055 -
Dealul Cetăţii Lempeş-Mlaştina Hărman, ROSCI0170 - Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la
Prejmer

Progresul înregistrat:

Actiunea nu a fost inceputa, intrucat nu a fost finalizata activitatea A3. Doar dupa
determinarea regimului hidrologic se vor putea elabora indicatorii de cuantificare ai masurilor
de conservare.

Continuarea activitatii :

Acţiunea se va deşfăşura în zona celor 2 situri din aria proiectului: ROSCI0055 - Dealul
Cetăţii Lempeş-Mlaştina Hărman, ROSCI0170 - Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer
după finalizarea activităţii A3 (trimestrul II 2014), întrucât la finele acesteia, funcţie de
regimul hidrologic determinat  se va dimensiona intensitatea  masurilor de conservare.

5.1.13. ACȚIUNEA D3 - MONITORIZAREA IMPACTULUI SOCIO-ECONOMIC

Obiective

Acţiunile propuse în proiect au obiectiv principal menținerea/îmbunătățirea stăr ii de
conservare a habitatelor din zona proiectului, însă acestea vor avea, în plus, un impact socio-
economic pozitiv important în zona proiectului.

Rezultate așteptate

4 Rapoarte anuale şi un raport final de monitorizare a impactului socio-economic al
activităţilor proiectului.

Progresul înregistrat:

Activitatea va începe in semestru IV 2016 si se va finaliza in semestrul III 2017.
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5.1.14. ACTIUNEA E.1 - PROMOVAREA OBIECTIVELOR ŞI REZULTATELOR
PROIECTULUI

Obiective
Diseminarea informațiilor obținute în cadrul proiectului, creşterea gradului de informare cu
privire la activitatile derulate in cele doua situri Natura 2000 care fac parte din aria
proiectului, asigurarea unui feed-back necesar pentru derularea în bune condiţii a proiectului.

Obiectivul este realizabil în cadrul proiectului. Atingerea acestui obiectiv respectă schema de
implementare a proiectului.

Rezultate aşteptate

1. Organizarea a 3 evenimente de informare şi a unei conferinţe finale;
2. 500 de persoane informate cu privire la restaurarea habitatelor şi problematica care
este asociată acesteia prin intermediul sesiunilor de informare şi a diverselor materiale
informative;
3. 600 buc broşuri pentru promovarea proiectului şi a a acţiunilor acestuia, format A5 –
12 pag full color hârtie lucioasă
4. Banner proiect
5. 500 ex. autocolante proiect
6. 200 buc postere format A2, full-color hârtie lucioasă
7. 600 buc. pixuri personalizate
8. 4 comunicate de presă

Progresul înregistrat:

S-au realizat 600 buc broşuri pentru promovarea proiectului şi a a acţiunilor acestuia, format
A5 – 12 pag full color hârtie lucioasă.

S-au realizat autocolantele cu forma eliptica.

Posterul format A2 a fost deja printat in 200 de exemplare. Acesta nu a fost refacut cu
informatii mai putin stiintifice, intrucat a fost amplasat in medii care presupuneau cunostiinte
specific corespunatoare (Facultatea de Silvicultura si Exploatari Forestiere, la Agentia de
Protectia Mediului Brasov, Primariile Harman, Sanpetru, Prejmer). Pentru scoli, se doreste
refacerea acestuia. Deocamdata este amplasat la Liceul din Prejmer, la Scoala generala din
Prejmer si la Scoala generala din Harman.

Probleme apărute / soluţii găsite/ problem nerezolvate:

Nu s-au realizat 500 exemplare autocolante proiect cu formă eliptică (doar 200 printate), cu
dimensiunea de 9x12, conţin următoarele informaţii: imagini speciile vizate de proiect, titlul
proiectului, logo-ul LIFE, logo-ul Uniunii Europene, adresa website-ului proiectului. Acestea
sunt programate a fi tipărite în următoarele două luni. S-a hotărât ca broșurile și posterele să
se realizeze etapizat.

Continuarea activităţii:
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Activitatea continuă pentru atingerea obiectivului propus. Va fi organizată o conferință finală
a proiectului care se va desfășura în ultimul an, la sfârșitul acestuia. De asemenea se vor tipări
autocolantele și restul materialelor rămase și se vor distribui pentru buna promovare a
proiectului.

Anexe:
Anexa nr. E1.1 - Raport de progres promovarea obiectivelor si rezultatelor proiectului
Anexa nr. E1.2- Brosura A5 pentru promovarea proiectului si a actiunilor acestuia;
Anexa nr. E1.3- Autocolant forma eliptica.

5.1.15. ACȚIUNEA E.2 - WEBSITE ŞI FORUM DE DISCUŢII

Obiective
1. Diseminarea informațiilor obținute în cadrul proiectului, creşterea gradului de
informare cu privire la activitatile derulate in cele doua situri Natura 2000 care fac parte
din aria proiectului, asigurarea unui feed-back necesar pentru derularea în bune condiţii a
proiectului.
2. Realizarea unui website.
3. Realizarea unui forum de discuţii.

Rezultate aşteptate
1. Website pentru diseminarea obiectivelor şi rezultatelor proiectului si forum de discuţii.
2. Gradul de informare şi conştientizare va creşte, estimându-se un numar minim de 300 de
vizitatori anual.

Progresul înregistrat:

1. Realizarea website-ului www.fundatiacarpati.ro/formarsh in limba româna şi în limba
engleză  în octombrie 2012

2. Realizarea forumului de discuţii si a paginii de socializare
https://www.facebook.com/lifeformarsh în primul trimestru al anului 2013.

Pentru o mai bună transparență în implementarea proiectului LIFE for MARSH, reorganizarea
informației pe site-ul proiectului ( www.fundatiacarpati.ro/formarsh ) s-a realizat astfel:

1. prezentarea și arhivarea postarilor s-a realizat intr-un meniu aparte ,,Noutati’’ .
2. informatiilor noi, respectiv desfășurarea acțiunilor realizate  sunt afișate în meniul

,,Noutati’’,iar  progresul proiectului este accesibil în meniul ,,Activități
desfășurate’’,el fiind actualizat permanent.

3. Galerie foto individuală structurată în concordanța cu Activitățile Proiectului.
4. Modulul ,,youtube’’ cu filmari realizate este inglobat în ultimele postări pentru o

mai bună familiarizare cu activitățile proiectului.
5. Suportul finaciar al UE este vizibil pe fiecare pagină de pe site-ul proiectului LIFE

for MARSH.
6. Actualizarea site-ul, canalului video ,,youtube’’, cât și a paginii de socializare și

forum ,,facebook’’ se realizeaza constant pentru o mai bună diseminare a
informației și pentru un feedback favorabil din partea comunităților locale.

Probleme apărute / soluţii găsite/ problem nerezolvate:
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Nu au existat probleme în implemetarea acțiunii.

Continuarea activităţii:
1. Actualizarea continuă a website-ului prin adăugarea de conţinut foto/video/text pe
parcursul desfăşurării proiectului.
2. Monitorizarea activităţii forumului şi a paginii de socializare, urmărind  îmbunătățirea
traficului.

Anexe:
Anexa nr.  E2.1 – Raport de progres realizare website si forum de discutii.

5.1.16. ACȚIUNEA E.3 - REALIZAREA ŞI INSTALAREA DE PANOURI
INFORMATIVE ŞI ELABORAREA RAPORTULUI FINAL PENTRU PUBLICUL
LARG

Obiective

Realizarea şi instalarea de panouri informative şi elaborarea raportului final pentru publicul
larg

Rezultate aşteptate
1. Se vor realiza un număr de 12 panouri informative cu privire la descrierea proiectului, a
obiectivelor şi a acţiunilor acestuia. Acestea vor avea rol informativ şi de atenţionare atât
pentru turişti cât şi pentru membrii comunităţilor locale şi vor prezenta pe lângă datele
proiectului (descriere, logo proiect, logo LIFE) şi alte informaţii utile, datele de contact ale
partenerilor din proiect şi adresa website-ului. De asemenea, la sfârşitul perioadei de
desfăşurare a proiectului, se va elabora un raport final informativ pentru publicul larg.

2. Panourile vor fi amplasate pe căile de acces la intrarea în siturile Natura 2000 şi în
localitatile din vecinatatea ariei proiectului (Braşov, Sânpetru, Hărman, Podul Oltului, Lunca
Calnicului, Prejmer). Pe toate materialele audiovizuale şi toate documentele prevăzute vor fi
imprimate logo-urile Natura2000 şi LIFE.

Progresul înregistrat:

S-au realizat panourile informative în luna martie 2013 în formatul 1000x1500 mm. In
decursul lunii iunie s-au montat toate panourile (12 bucati).

Pe harta fiecarui panou s-au aplicat stickere cu locatia amplasarii panoului in teren. De
asemena s-au aplicat stickere cu mentiunea ,,Continutul acestui material informativ nu
reprezinta  in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra
corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine autorilor’’

Probleme apărute / soluţii găsite/ problem nerezolvate:
Nu au existat probleme în implemetarea acțiunii, cu exceptia intarzierii montajului,
problema remediata.

Continuarea activităţii:
1. Monitorizarea continuă a stării panourilor informative.
2. Daca se constată că unele panouri sunt deteriorate din cauza unor factori meteo sau al
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acţiunii de vandalism, acestea vor fi înlocuite.

Anexe:
Anexa nr. E3.1 – Raport de progres realizare si instalare panouri informative;
Anexa nr. E3.2 – Harta amplasarii celor 12 panouri in cele doua situri (ROSCI0055 şi ROSCI0170).

5.1.18. ACȚIUNEA E.4 - CAMPANIE DE CONŞTIENTIZARE PENTRU
PROMOVAREA SCI-URILOR ŞI A BENEFICIILOR SOCIO-ECONOMICE

Obiective

Campania de informare va ţinti publicul larg din zona proiectului, respectiv comunităţile
locale şi elevii din localitatile Braşov, Sânpetru, Hărman, Podul Oltului, Lunca Câlnicului,
Prejmer, urmărind să crească nivelul de conştientizare asupra importanţei habitatelor,
speciilor şi a peisajelor din siturile Natura 2000, proprietarii şi administratorii de păduri şi
situri Natura 2000 la nivel local şi naţional.

Conştientizarea se va face prin realizarea şi distribuirea materialelor informative la nivelul
populaţiei din zona proiectului. Aceste materiale se vor distribui cu ocazia celor 10  acţiuni de
igienizare a celor două situri (1/2 pe an pentru fiecare sit) desfăşurate  cu copii şcolilor din
cele 6 localităţi.

Campania de conştientizare pentru promovarea SCI-urilor şi a beneficiilor socio-economice
va începe în semestrul II 2013 şi va decurge pe toata perioada proiectului.

Rezultate aşteptate
 Raport de conştientizare promovare SCI-uri;
 600 de broşuri produse şi distribuite;
 400 ghiduri produse şi distribuite;
 300 de sepci şi 300 de tricouri cu logo-urile proiectului, LIFE şi Natura 2000, produse şi
distribuite.

Progresul înregistrat:

In data de 22 noiembrie 2013 avut loc a doua acţiune de ecologizare, din cadrul Activităţii E4.
Echipa Fundaţiei Carpaţi, alături de studenţi ai Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări
Forestiere, membrii ai cercului de vânătoare au adunat resturi menajere din Pădurea Prejmer
şi Mlaştina Hărman. În final, s-au strâns 150 de saci menajeri, fiind o dovada vie a lipsei de
educaţie ecologica, existente încă în ţara noastră. Acesta acţiune doreşte să schimbe acesta
mentalitatea prin implicarea tinerilor în acţiuni de educaţie ecologică. Acesta actiune a tintit
cel de-al doilea grup tinta, tineri studenti la facultati de profil, dorind a disemina si in mediul
academic respectul fata de natura.

Probleme apărute / soluţii găsite/ probleme nerezolvate:
Nu au existat probleme în implemetarea acţiunii.

Continuarea activităţii:
Activitatea continuă pentru atingerea obiectivului propus.
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Următoarea activitate de conştientizare este propusă să aibă  loc în lunile martie-aprilie 2014,
urmărind să crească nivelul de conştientizare asupra importanţei habitatelor, speciilor şi a
peisajelor din siturile Natura 2000.
De asemenea se vor distribui material informative pentru buna promovare a proiectului.:

Anexe:
E4.1 - Raport de progres campanie de constientizare pentru promovarea SCI-urilor

5.1.19. ACȚIUNEA E.5 - DIMINUAREA IMPACTULUI GRUPURILOR ȚINTĂ
ASUPRA CONSERVĂRII ZONEI

Obiective
1.  Realizarea unor schimburi de experienţă cu localităţi din zona similare (zone mlaştinoase
aflate în zone cu situri Natura 2000).

Obiectivul este realizabil în cadrul proiectului. Atingerea acestui obiectiv respectă schema de
implementare a proiectului.

Rezultate aşteptate

1. 6 întâlniri cu comunităţi din zone similare
2. 2 trasee tematice realizate
3. 8 panouri tematice

Progresul înregistrat:

Al doilea schimb de experienta a fost organizat  in perioada 28 noiembrie – 1 decembrie in
Parcurile  Naționale Donau-Auen, Austria și Ferto Hansag, Ungaria. Comunitatile locale din
Sanpetru si Prejmer au efectuat deplasarea împreună cu reprezentanți ai proiectului (Anexa
E5.1-Lista participantilor). Au fost vizitate centrele de informare, unde după prezentări
susținute de reprezentanții parcurilor, s-au dezbătut diverse probleme de administrare,
consevare, finanțare și implicare a comunitățiilor locale.

Participanții s-au deplasat în teren unde s-a evidențiat reușita metodelor aplicate. O parte
inedită a aspectelor discutate la P.N. Ferto Hansag a fost soluția prin care administrația
parcului a găsit metode alternative de autofinanțare prin zootehnie. În plus, această metodă
aduce și beneficii conservării – de exemplu, pășunatul controlat favorizează menținerea
speciilor de interes. Acesta actiune contribuie semnificativ la schimbarea perceptiei
membrilor comunitatilor locale privind beneficiile unei conservari durabile, prin integrarea cu
alte activitati conexe (turism, agricultura etc.).

S-au realizat cele doua trasee tematice, montarea celor 9 panouri tematice se va realiza atunci
cand vor exista conditii meteorologice favorabile. Primul traseu vizeaza Mlastina si Padurea
Prejmer si contine 7 panouri. “Prin Mozaicul naturii”, este impartit in doua parti, cu doua
puncte de plecare diferite (Cetatea Prejmer pentru Mlastina Prejmer, respectiv Popasul
Caprioara pentru Padurea Prejmer). Durata de parcurgere este de 2-4 ore. (vezi E5.3 Traseu
tematic Prejmer). Al doilea traseu, “Natura pas cu pas”, Harman-Dealul Lempes-Sanpetru,
este un traseu in doua sensuri – se poate porni fie din localitatea Hărman (de lângă Cetatea
Hărman), fie din localitatea Sânpetru (de lângă Biserica Fortificată)- care contine 6 panouri.
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Durata de parcurgere este de 2-4 ore. Activitățile disponibile sunt drumeția, observarea florei
și a faunei. (vezi Anexa E5.4 Traseu tematic Harman-Dealul Lempes- Sânpetru).

Probleme apărute / soluţii găsite/ probleme nerezolvate:

Intarzierea in conceperea panourilor tematice a intarziat atingerea obiectivului propus si amanarea
milestone-ului (“Primele panouri tematice amplasate”-01.04.2013). Avand in vedere ca panourile
sunt concepute, gata pentru tipografie, consideram ca vom avea traseele tematice functionale pana in
data de 01.05.2014, indata ce vremea va permite amenajarea acestora si montarea panourilor in teren.

Continuarea activităţii:

Se vor monta panourile tematice și se vor amenaja traseele imediat după ce conditiile
meteorologice vor permite acest lucru (Aprilie-Mai 2013). Cu banii relocati de la activitatea
C1, se va realiza un schimb de experienta cu elevii de gimnaziu (aprox. 30 persoane), menit a
imbunatati cunostiintele in randul tinerilor despre beneficiile conservarii naturii.

Anexe:
Anexa E5.1 – Lista participantilor;
Anexa E5.2 – Raport anual privind schimbul de experienta;
Anexa E5.3- Traseu tematic Prejmer (include draftul  panourilor);
Anexa E5.4 - Traseu tematic Harman-Dealul Lempes- Sânpetru (include draftul  panourilor);
Anexa E5.5 – Marcarea pe harta a celor doua trasee tematice
Anexa E5.6 –Panourile tematice (9, pdf)

5.1.20. ACŢIUNEA F.1 – MANAGEMENTUL PROIECTULUI

Obiective

Implementarea eficientă, coerentă, organizată şi în termen a activităţilor prevăzute în proiect.

Rezultate
Management operational al proiectului

Progres

Activitatea de management a proiectului continua in conditii bune. Managementul proiectului
este sustinut de grupul de lucru creat, cu participarea expertilor de la institutiile partenere.
Aceste doua entitati colaboreaza in luarea deciziilor tehnice si in stabilirea metodelor de
abordare a comunitatilor locale. In cadrul acestei activitati au avut loc diverse sedinte, la
sediul proiectului. In vederea aspectelor administrative si gestionarea achizitiilor, asistentul
manager, financiar si achizitii se ocupa de intocmirea documentatiilor, asigura eficienta
fluxului de documente dintre parteneri si planifica bugetul pentru perioada urmatoare.
Responsabilul administrativ si comunicare a consolidat relatiile cu autoritatile locale, prin
diverse intrevederi, in vederea concesionarii celor doua terenuri in proprietate publica
(Harman si Prejmer, vezi actiunea B1).

Probleme apărute
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Responsabilul stiintific al proiectului (parte din echipa de management) a intrat la pensie
incepand cu luna Noiembrie. Acesta a fost inlocuit de catre Roxana Cazacu, incadrata in
cadrul proiectului (biolog, ICAS).

Activitatea continuă pentru atingerea obiectivelor propuse pentru managementul proiectului.

Anexe:

Anexa F1.1 Lista prezenta sedinta echipei de proiect din 15.10.2013

5.1.21. ACŢIUNEA F.2 – AUDIT EXTERN

Obiective

Respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte modul de efectuare al cheltuielilor în
cadrul proiectului.

Obiectivul este realizabil în cadrul proiectului. Realizarea  acestui obiectiv  a demarat  înainte
de data prevazută în proiect întrucât s-a considerat  de comun acord cu toţi partenerii implicaţi
necesitatea auditării anuale a proiectului.

Rezultate aşteptate
1 raport de audit financiar extern + 5 rapoarte de audit anuale financiar extern

Progresul înregistrat:

S-a subcontractat auditul extern de către firma DECRESO SRL din Braşov în urma procedurii
de achiziţie directă din data de 28.04.2013. Auditorul a oferit consultanta privind diverse
aspecte de inregistrare in contabilitate si incadrare a cheltuielilor. Petru derularea activitatii in
urmatoarea perioada, auditorului i s-a acordat un avans.

Probleme apărute / soluţii găsite/ problem nerezolvate:
Nu au existat probleme în implementarea acțiunii.

Continuarea activităţii:
La inaintarea cererii de plata pentru a doua transa din finantarea de la Comisia Europeana, auditorul
va oferi o certificare asupra legalitatii, corectitudinii, realitatii cheltuielilor incluse in raportul
financiar, anexat la aceasta.

5.1.22. ACTIUNEA F.3 - SCHIMB DE EXPERIENŢĂ CU ALTE PROIECTE LIFE

Obiective
O reţea de comunicare va fi implementată între proiectul de faţă şi alte proiecte LIFE care
vizează habitate/ specii / probleme de conservare a biodiversităţii similare.
Obiectivul este realizabil în cadrul proiectului. Atingerea acestui obiectiv respectă schema de
implementare a proiectului.

Rezultatea așteptate
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1. 1 raport privind schimbul de experienţă al echipei proiectului realizat la un proiect similar
în afara ţării

2. 3 rapoarte privind participarea la trei conferinţe international ale INTECOL - International
Wetlands Conference şi 2 conferinţe internaţionale privind Natura 2000

3. 3 rapoarte privind participarea la trei conferinţe naţionale privind Natura 2000 şi
managementul şi conservarea habitatelor din zone umede şi de mlaştini

Progresul înregistrat:

Pana la 31 Decembrie 2013, echipa LIFE for MARSH a efectuat doua schimburi de
experienta cu alte proiecte LIFE: unul extern, in Anglia, la Plas Menai (Wales),  prin
participarea la conferinta finala a proiectului Restaurarea  mlaștinilor  din Anglesey and Llyn
si unul in Romania, la Tusnad, la incheierea proiectului LIFE Ursus, 08 NAT/RO/000500
proiect implementat de către ACDB Vrancea. Ambele initiative au imbunatatit semnificativ
cunostiintele tehnice si networking-ul cu alti beneficiari. S-au stabilit contacte utile in vederea
unor schimburi viitoare.

Probleme apărute / soluţii găsite/ problem nerezolvate:
Nu au existat probleme în implemetarea acțiunii.

Continuarea activităţii:

In perioada urmatoare nu sunt programate alte schimburi de experienta, insa schimbul de bune
practici, prin discutii directe sau prin mediul electronic, cu beneficiarii unor proiecte similare
va continua.

Anexe
Anexa F3.1 – Raport privind schimbul de experienta cu alte proiecte LIFE.

5.1.23. ACȚIUNEA F4 - PLAN DE CONSERVARE „AFTER-LIFE”

Obiective
În cadrul ultimei întâlniri de lucru a membrilor proiectului, se va organiza un workshop având
ca obiectiv proiectarea unui plan de acţiune pentru continuarea activităţilor după finalizarea
proiectului FOR-MARSH. Fiecare acţiune a proiectului va fi analizată pentru a se stabili dacă
este nevoie de continuarea implementării acesteia, apoi pentru a se identifica mijloacele de
implementare: cum, de către cine, cu ce resurse şi cum va fi monitorizată.

Rezultate așteptate
Planul de conservare “after LIFE” disponibil pe suport de hârtie, electronic şi pe pagina web
dedicată PC “after LIFE”
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5.2. Progresul activitatilor pana la urmatorul raport.

Tasks/
Activities

2012 2013 2014 2015 2016 2017
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T
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project
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O

I X

O

X X

O

Actual
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Actual

A2
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Actual

A3
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Actual

B1
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Actual

C1
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Actual

C2
Proposed
Actual

C3
Proposed
Actual

Start date
Mid-Term End dateX=Progress reports

I =Inception report
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C4
Proposed
Actual

C5
Proposed
Actual

C6
Proposed
Actual

D1
Proposed
Actual

D2
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Actual

D3
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Actual

E1
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Actual

E2
Proposed

Actual
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E3
Proposed
Actual

E4
Proposed
Actual

E5
Proposed
Actual

F1
Proposed
Actual

F2
Proposed
Actual

F3
Proposed
Actual

F4
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Actual
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5.3 Impact:

Nature & Biodiversity:

Măsurile de conservare luate in cadrul proiectului până la această dată asupra celor trei habitate nu
au un impact vizibil privind biodiversitatea intrucât timpul scurs este mult prea mic, iar la data
prezentului raport nu  a trecut un intreg sezon de vegetie pentru a estima impactul efectiv. Putem
menţiona insa ca dupa imprejmuirea mlastinilor si reducerea păsunatului in interior s-au refacut
zonele care erau afectate de tarlire, dupa inundare, au apărut raţe si stârci in zona mlaştinii
Hărman, castorul in mlaştina Prejmer. Nu a existat patrulare să nu fie observaţi iepuri, căpriori,
mistreţ. Acestea au fost primele beneficii ale reducerii păşunatului în aceste zone. Influenţa pe
care păşunatul o va avea asupra plantelor şi habitatelor ţintă ale proiectului, va fi mai evidentă
după ce în 2014 va fi eliminat complet din situri pe o perioadă de un an.

Proiectul Life for Marsh este foarte bine apreciat de către autorităţile de mediu, de la nivel local
APM Braşov, Garda de Mediu Braşov precum şi de ONG locale, Direcţia Silvică Brasov,
Primăria Hărman. Modelul de refacerea a mlaştinilor eutrofe şi aninisurilor prin modelarea
regimului hidrologic in funcţie de cerintele habitatelor şi măsurile de management propuse vor fi
utilizate si pentru refacerea altor zone umede.

Modelul de interzicere a pasunatului pentru o perioada limitata si apoi revenirea acestuia cu un
numar redus de animale se va folosi ca o masura de conservare cu mentinerea activitatilor
traditionale.

Masurile luate de constientizare şi informare despre problemele abordate de proiect, chiar daca nu
exista o cunatificarea a lor la momentul actual, se vad prin atitudinea care s-a schimbat vis a vis
de actiunile proiectului. Daca până acum autoritatile locale trageau de timp si nu ne bagau in
seama, acest fapt s-a imbunatatit substantial arătând in multe situaţii dorinta de a ne  ajuta în timp
util. Sustinem cu toata responsabilitatea ca dintre toate modalitatile de comunicare si informare
cele cu impact cel mai mare sunt cele in care grupurile tinta sunt implicate direct. Astfel,
excursiile in zone similare din Europa şi actiunile de ecologizare sunt considerate ca cele cu cel
mai mare impact, indiferent de grupul ţintă. Nu intotdeauna patrulele din teren, care au abordat
discutii prietenesti cu oamenii din teren (ciobani)  nu au fost ascultati decat atunci cand  s-au
purtat  discuţiile  şi cu  sefii lor. Binenţeles ca strategie de abordarea a proprietarilor de terenuri şi
animale, s-a folosit influenta primarilor care  ne-au sprijinit.

Indirect impacts: Pentru anul 2014 Primariile Prejmer, Harman, dar in special Sânpetru vor să-i
ajutăm in realizarea unui plan de păşunat pentru intreaga zonă.

5.4 Outside LIFE: Agentia Metropolitană Braşov are intentia de a depune un proiect de
realizarea a unei piste de biciclete care să lege  toate siturile Natura 2000  din judetul Braşov şi
traseele tematice sa fie incluse in aceasta.
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7. Anexe

7.1. Livrabile

7.1.1 Raport anual de proiect 2013

Raport analiza regim hidro-pedologic (Anexa A3.1 si A3.2)
Raport progress materializarea limitelor si gard (Anexa C1.2)
Raport de progress refacerea aninisurilor (Anexa C2.1)
Raport de progres regenerare silvostepa (Anexa C3.1)
Raport de progres refacere mlastini (Anexa C4.1)
Raport de progres impact antropic (Anexa C5.5)
Raport de activitate privind baza de date GIS (Anexa C6.2)
Raport anual privind schimbul de experienta (Anexa E5.2)

7.2. Lista anexelor

Nr.
Anexă

Denumire Anexe Nr.
pg.

4.1 Organigrama echipei de proiect 1
4.2 Organigrama echipei de management 2
4.3 Liste de prezenta sedinte lunare proiect 3
A3.1 Raport preliminar privind hidrologia şi solurile din cuprinsul mlaştinii Hărman 9
A3.2 Raport preliminar privind hidrologia şi solurile din cuprinsul mlaştinii Prejmer 28
B1.1 Hotarare Consiliu Local Harman 45/19.12/2012 42
B1.2 Raport de evaluare nr. 2004/2013; 43
B1.3 Documetatie achizitie 2 loturi de teren in zona de protectie Natura 2000 58
B1.4 Plan de situatie al terenurilor din Prejmer, detinute de primarie 72
B1.5 Situatia proprietarilor privati din mlastina Prejmer 73
C1.1 Raport final - Delimitarea şi materializarea limitelor siturilor ROSCI0170 şi

ROSCI0055
75

C1.2 Raport de progres materializarea limitelor si gard 80
C1.3 Decizie internă ICAS 94
C1.4 Proces verbal de recepţie finală pentru anul 2013 95
C1.5 Raport de activitate Nr. 2 – Servicii de amenajare peisagistică 98
C1.6 Hărţi materializarea limitelor siturilor 100
C1.7 Hărţi împrejmuire cu gard viu 101
C1.8 Hărţa împrejmuire cu gard viu si de laturoaie-ROSCI0170 Padurea si mlastinile

eutrofe de la Prejmer
102

C2.1 Raport de progres refacerea aninisurilor 103
C2.2 Adresa catre DS Brasov pentru acordul  lucrarilor  de impaduriri si completari in

UP1 Prejmer
111

C2.3 Acord lucrari de impaduriri si completari in UP1 Prejmer 112
C2.4 Adresa nr. 134/17.12.2013, privind includerea in amenajamente a masurilor

propuse pentru habitatele 91E0*  si 91I0*
113

C2.5 Hărţi a ua-urilor unde s-au realizat completari pentru cresterea consistentei
aninului

116

C3.1 Raport de progres regenerare silvostepa 117
C3.2 Harta cu mobilizarea solului in jurul arborilor de stejar si descoplesirea puietilor 124
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C4.1 Raport de progres refacere mlastini 125
C4.2 Harta mlastina Harman, habitat prioritar 7210*, care evidentiaza izvoarele,

izvoarele de protectie si zona de protectie Ligularia
133

C4.3 Harta cu canale de colmatare, izvoare si suprafete eliminare plante invazive,
lucrari curatire in Mlastina Prejmer

134

C5.1 Minuta sedintei din 22.10.2013, privind reglementarea pasunatului 135
C5.2 Lista participantilor la sedinta din 22.10.2013 137
C5.3 Raport  de patrulare 11.06.2013 138
C5.4 Proces verbal patrulare saptamana 3-7 iunie 2013 140
C5.5 Raport progres impact antropic 141
C5.6 Harta reducerea impactului antropic asupra habitatelor prioritare din aria proiectului 149
C5.7 Locatiile stanelor in Octombrie 2013 150
C6.1 Baza de date GIS actualizată în formate ESRI file geodatabase v.10, TIN şi

raster, în proiecţie Stereo 1970 (Datum Dealul Piscului 1970)
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