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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  

 

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. Primele trei luni au fost 

axate în principal pe  proceduri administrative cum ar fi: elaborarea fișelor de post, angajarea 

personalului necesar, semnarea acordurilor de parteneriat, începerea procedurilor  de achiziții 

de servicii şi echipamente, etc. Echipa de management a proiectului  îşi desfăşoară activitatea 

în spațiul oferit de către partenerul ICAS Stațiune Brașov, ceilalți  parteneri  activând  în  

spațiile proprii pentru desfăşurarea activităţilor. 

Activitățile pregătitoare de tip A, au fost inițiate prin demararea analizei grupurilor de 

interese din zona proiectului şi au continuat cu analiza regimului hidro-pedologic  al celor 

două situri din proiect.  

  Acțiunile concrete de conservare au început  conform planului inițial, unele dintre ele 

fiind demarate mai devreme decât termenele stabilite în proiect. 

Astfel au fost amplasate un număr de 60 borne ancorabile din beton şi metal, pe 

conturul celor două situri, definitivâdu-se bornarea în zona mlaştinii Hărman (ROSCI0055). 

După bornarea mlaştinii s-a început şi definitivat împrejmuirea cu gard viu şi gard din 

lăturoaie a mlaştinii Hărman ROSCI0055. 

Pentru zona zona Lempeş, pe limita cu localitatea Sânpetru cît şi în zona pădurii de la 

Prejmer a început bornarea şi este în curs de definitivare. 

Au fost realizate primele lucrări de mobilizare a solului în jurul puieţilor de anin şi 

frasin iar la mijlocul luni mai s-a început acţiunea de ajutorare a regenerării naturale a pădurii 

de anin, prin descopleşirea puieţilor. S-au realizat un număr de 7000 puieți de stejar din 

ghinda recoltată în toamna anului 2012.  Au fost identificate și marcate un număr de 7 canale 

în cele două mlaștini care urmează a fi colmatate și 7 izvoare principale care au fost marcate 

și igienizate. S-au realizat întâlnirile cu primarii şi fermierii privind reglementarea 

pășunatului.  S-au înființat  cele doua patrule  prevăzute în proiect  pentru  reducerea 

impactului negativ al factorului antropic. În ceea ce privește dezvoltarea unui Sistem 
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Informatic Geografic – GIS, lucrările efectuate până în prezent s-au axat în principal pe 

strângerea mai multor straturi tematice care au fost integrate în  baza de date. 

  În cadrul activităților de educare și informare, s-a încercat implementare și  

promovarea  proiectului  și au fost inițiate acțiuni educaționale. În fiecare din localitătile 

limitrofe ariei proiectului au avut loc întâlniri cu instituțiile implicate, școli, încercându-se o 

conștientizare la nivelul întregii comunități a acțiunilor și obiectivelor proiectului. În acest 

scop s-au realizat o serie de materiale informative: broșuri, pixuri, tricouri, șepci, website și 

forum de discuții. 

 

 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 în ceea ce privește 

implementarea proiectului. Singura problemă întâmpinată fiind cea a efectuării forajelor în 

vederea determinării nivelului freatic, apărând o întârziere care va necesita  prelungirea 

perioade de  trei luni pentru a surprinde  efectele climatice pe  fiecare anotimp.  

 

4. Descrierea administrativa 

 

Descrierea echipei de management 
Managementul proiectului respectă propunerea din proiect. Astfel la derularea 

proiectului vor participa 3 entităţi, dintre care una este coordonatorul de proiect (Fundaţia 

Carpaţi) şi doi parteneri de proiect (P1 - ICAS, P2 – UTBV). 

Cei doi parteneri sunt direct subordonaţi beneficiarului, între ei putând exista relaţii de 

colaborare în scopul îmbunătăţirii permanente a activităţii de management  

S-a desemnat echipa de mangement a proiectului formată din managerul de proiect, în 

persoana doamnei Georgeta IONESCU, responsabilul ştiinţific al proiectului în persoana 

domnului Gheorghe DUMITRIU, a asistent managerului financiar şi achiziţii în persoana d-

nei Alexandra CĂLINOIU, a responsabilului administrativ in persoana d-rei Anca IONESCU. 

În cadrul proiectului, atribuţiile membrilor echipei de management a proiectului sunt 

următoarele: 

I. Manager de proiect – relaționează cu toți factorii implicați ȋn proiect; asigură 

legătura dintre finanțator și echipa de management; urmăreşte atingerea obiectivelor 

proiectului şi respectarea termenelor de derulare a activităţilor proiectului în conformitate cu 

calendarul de desfăşurare a proiectului, în limita bugetului prevăzut; monitorizează atingerea 

indicatorilor pentru fiecare activitate;  

II. Responsabil științific/tehnic - supraveghează acțiunile ştiinţifice; recepționează și 

depune spre validare către managerul de proiect studiile științifice ce vor fi realizate de către 

subcontractanţi,; procesează și răspunde la clarificări; participă la elaborarea și verificarea 

rapoartelor de proiect.  

III. Asistent manager financiar şi achiziţii - participă la realizarea tuturor 

documentelor de achiziţie publică a serviciilor şi bunurilor prevăzute în cadrul proiectului; va 

urmări împreună cu responsabilul de contract derularea contractelor de achiziţie publică;; 
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ȋntocmește și actualizează planul de achiziții; elaborează și verifică raportele de iniţiere, 

progres şi final și anexele aferente;  

IV. Responsabil administrativ/comunicare – supraveghează sau verifică, ori de câte ori 

este necesar, modul de implementarea al activităţilor concrete de conservare: instalarea 

sistemelor de protecţie electrică, materializarea în teren a limitelor siturilor; răspunde de 

gestiunea mijloacelor fixe pe durata proiectului; recepționează și depune spre validare către 

managerul de proiect rapoartele de activitate ale partenerilor, participă la întocmirea caietelor 

de sarcini şi completarea dosarelor de achiziții; pregătește documentațiile de atribuire; 

participă, ca membru, în comisia de licitaţi; răspunde la clarificările solicitate de către 

organismul de finanţare; participă la elaborarea rapoartelor de iniţiere, progres şi 

final.Verifică, ori de câte ori este necesar, derularea lucrărilor de teren.   

 S-au semnat acordurile de colaborare atât cu partenerii, cât şi cu primăriile celor trei 

comunități pe teritoriul cărora se desfăşoară proiectul (Hărman; Prejmer; Sânpetru). 

S-au desemnat responsabilii din partea beneficiarilor asociaţi, în persoana d-rei Ancuţa 

Cotovelea (ICAS) şi Ovidiu Ionescu (UTBV).  

S-a desemnat structura de monitorizare a implementării acţiunilor în persoana d-rei 

Ancuta COTOVELEA, precum şi d-nului Ovidiu IONESCU din partea beneficiarului asociat 

UTBV. În structura de monitorizare a fost desemnat şi preşedintele Fundaţiei Carpaţi domnul 

Vasile BORONIA.   

Sediul proiectului este în cladirea ICAS Staţiunea Braşov, într-un birou de 

aproximativ 30 mp pus la dispoziţie de către beneficiarul asociat.  

  S-a convenit ca săptămânal să se organizeze o şedinţă cu tot personalul proiectului 

implicat în derularea activitaţilor pe luna in curs şi o data pe lună cu toţi resposabilii 

partenerilor. 

 

4.1.  Organigrama echipei de proiect si a structurii de monitorizare (Anexa nr. A1.6-

pag 60) 

 

4.2.  Stadiul acordurilor de colaborare si continutul acestora  
 

S-au elaborat si semnat acordurile de colaborare cu ICAS şi UTBV cu partenerii care  

participă în proiect. Acordul de colaborare cu ICAS s-a semnat la data de 01.11.2012. 

Contractul cu Universitatea Transilvania s-a semnat în noiembrie la Facultatea de Silvicultura 

şi Exploatări Forestiere în luna mai la Universitatea Transilvania din Braşov. 

 

Acordurile de colaborare a respectat recomandarile Comisiei din Life+ guidelines for 

Partnerships Agreements. Acestea cuprind date privind: 

 Identificarea părţilor contractante; 

 Obiectul contractului; 

 Durata contractului;  

 Rolul şi obligaţiile beneficiarului coordonator; 

  Rolul şi obligaţiile beneficiarului asociat 

 Obligaţiile comune stabilite între coordonator şi beneficiar; 

 Subcontractanţi; 

 Răspunderi contractuale şi civile;  

 Conflicte de interes; 

 Publicitatea proiectului Life; 

 Confidenţialitatea;  

 Valoarea contractului si contribuţia financiara a beneficiarului asociat;  
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 Forma de plata şi dispoziţii financiare; 

 Comisia de audit financiar a proiectului; 

 Dreptul de proprietate intelectuală; 

 Clauze speciale; 

 Încetarea, întârzierea, sistarea şi rezilierea contractului; 

 Litigii; 

 Alte cause; 

 Legea aplicabilă contractelor. 

 

Contractele au fost semnate în cazul beneficiarilor asociaţi, atât de unitatea centrală cât şi 

de subunităţile care sunt direct implicate respectiv, pentru Facultatea de Silvicultură şi 

Exploatări Forestiere, UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV, pentru ICAS 

Staţiunea Braşov, ICAS BUCUREŞTI  

 

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 

5.1.1. ACTIUNEA A1 - PREGĂTIREA PROIECTULUI DIN PUNCT DE VEDERE 

ADMINISTRATIV ŞI LEGAL 

 

Obiective 

1. Demarare procedurilor administrative necesare derulării proiectului. 

Obiectivul este realizabil în cadrul proiectului. Atingerea acestui obiectiv a respectat schema 

de implementare a proiectului. 

 

Rezultate aşteptate 
a. Elaborarea fişelor de post ale echipei de management; 

b. Prezentarea echipei de management propusă de proiect, precum şi fişele de post ale 

acestora;  

c. Desemnarea structurii de monitorizare a implementării acţiunilor; 

d. Elaborarea şi semnarea contractelor (de colaborare / susţinere) cu persoanele / instituţiile / 

organizaţiile care participă în proiect; 

e. Elaborarea draftului planului de achiziţii pentru echipamente, consumabile şi servicii.   La 

realizarea acestuia se va ţine cont de identificarea procedurilor legale şi armonizarea acestora  

cu legislaţia română, a UE şi a fiecărui organism în parte (organism public, public-privat, 

privat, nonguvernamental);  
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f. Crearea legăturilor administrative între partenerii din proiect. În aceasta secţiune se va căuta 

să se realizeze o baza de date a tuturor echipamentelor, utilajelor şi materialelor (altele decât 

cele prevăzute în proiect) partenerilor şi care pot fi utilizate în proiect;  

g. Iniţierea elaborării fişelor de post pentru personalul ce va fi angajat pentru implementarea 

proiectului; 

h. Punerea la punct a calendarului de desfăşurare a proiectului.  Se va realiza o detalierea şi 

armonizare a   calendarului prevăzut în propunerea de proiect punctuală cu fiecare partener în 

parte, mai ales cu agenţii economici; 

i. Stabilirea metodelor de lucru. În această etapă acestea doar se vor iniţia urmând ca 

finalizarea să fie efectuată de echipa de management; 

i. Evidenţierea eventualelor riscuri de întârziere în scopul găsirii de soluţii viabile pentru 

remedierea situaţiei.   

 

Progresul înregistrat:  

Activitatea a început în luna octombrie cu două întâlniri la sediul ICAS.  Acesta a pus 

la dispozitia proiectului un birou de aproximativ 30 mp care a devenit sediul proiectului. De 

comun acord cu partenerii din proiect şi respectând Dispozitiile Comune privind  

imposibilitatea existentei facturilor între parteneri, s-a convenit suportarea de către proiect a 

utilităţilor oferite de ICAS repartizate procentual cu spaţiul oferit pentru proiect.  

S-a desemnat echipa de management a proiectului formată din directorul de proiect, în 

persoana doamnei Georgeta IONESCU, responsabilul ştiinţific al proiectului în persoana 

domnului Gheorghe DUMITRIU, a asistent managerului financiar şi achiziţii în persoana d-

nei Alexandra CĂLINOIU, a responsabilului administrativ in persoana d-rei Anca IONESCU. 

S-au elaborat fişele de post pentru aceştia care conţin date referitoare la: funcţia ocupată, 

proiectul, raporturile de serviciu, cerinţele specifice postului, abilitaţi şi deprinderi necesare, 

atribuţii, responsabilităţi, numărul de zile de încadrare pentru întreaga perioada şi norma de 

munca precum şi retribuţia totala pe proiect. Desemnarea echipei de management s-a realizat 

în data de 30.10.2012, dată de la care aceasta a devenit operaţională până la finalizarea 

proiectului. (Anexa nr. A1.2 pg. 31 ). 

S-a desemnat structura de monitorizare a implementării acţiunilor, în persoana d-rei 

Ancuta COTOVELEA de la ICAS care a fost desemnată şi responsabil din partea partenerului 

ICAS, precum şi a d-nului Ovidiu IONESCU desemnat şi acesta responsabil din partea 

beneficiarului asociat UTBV. În structura de monitorizare a fost desemnat şi preşedintele 

Fundaţiei Carpaţi, domnul Vasile BORONIA. Organigrama structurii de monitorizare se 

regăseşte în (Anexa nr. A1.7 pg. 61). 

S-a elaborat draftul planului de achiziţii pe proiect şi pe fiecare partener în parte cu 

stabilirea procedurilor legale de achiziţie (Anexa nr. A1.3 pg. 45). 

S-a realizat o baza de date a tuturor echipamentelor, utilajelor şi materialelor (altele 

decât cele prevăzute în proiect) partenerilor şi care pot fi utilizate în proiect (Anexa nr. A1.4 

pg. 57) 

S-a pus la punct calendarul de desfăşurare al proiectului / planul de lucru al 

proiectului, metodele de lucru si întârzierile posibile (Anexa nr. A1.5 pg.59). 

Persoanele implicate în derularea acestei activităţi au fost managerul de proiect 

Georgeta IONESCU, responsabilul ştiinţific al proiectului Gheorghe DUMITRIU, asistent 

managerul financiar şi achiziţii Alexandra CĂLINOIU, responsabilul administrativ Anca 

IONESCU şi responsabilii fiecarui partener ICAS Ancuţa COTOVELEA, Ovidiu IONESCU 

din partea UTBV. 
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Probleme apărute / soluţii găsite/ probleme nerezolvate: 

Întrucât structura de monitorizare a proiectului, care este obligatorie în proiect, nu a 

fost prevăzută, s-a hotărât ca timpul alocat pentru această activitate să fie de 2 maxim 5 zile 

pe lună pe întreaga perioadă a proiectului. Cheltuielile salariale necesare pot fi suportate din 

fondul de personal prevăzut în proiect, prin corecţii la activităţi, în cadrul aceleiaşi categorii 

bugetare care nu vor depăşi limitele impuse de Dispozitiile Comune. Domnul Vasile 

BORONIA nu va fi remunerat pentru aceasta, întrucât a considerat că este de datoria sa, ca 

preşedinte al Fundaţiei Carpaţi-beneficiar coordonator să monitorizeze acţiunile proiectului.   

Întârzierea semnării Contractului de colaborare cu Universitatea a fost motivată prin 

insuficienta personalului juridic (1 jurist) al Universităţii Transilvania, în condiţiile în care în 

aceasta perioada juristul Universităţii a fost la dispoziţia Curţii de Conturi, acordul de 

colaborare  aferent  proiectul neputând fi analizat de jurist  pentru semnare. 

 

Continuarea activităţii:  

Activitatea s-a finalizat în primul trimestru al proiectului, însă finalizarea fişelor de 

post pentru personalul angajat pentru implementarea proiectului, metodele de lucru şi  

întârzierile posibile sunt acţiuni ce se vor continua în activitatea F1.  

 

Anexe 

Anexa nr. A1.2 – Fişe de post ale echipei de management pg.31 

Anexa nr. A1.3 – Draftul planului de achiziţii pe partener pg.45 

Anexa nr. A1.4 – Baza de date echipamente pg.57 

Anexa nr. A1.5 – Planul de lucru al proiectului pg.59 

Anexa nr. A1.6 – Organigrama echipei de management pg.60 

Anexa nr. A1.7 – Organigrama structurii de monitorizare pg.61 

 

5.1.2. ACTIUNEA A2 - ANALIZA GRUPURILOR DE INTERESE ŞI A 

CONTEXTULUI SOCIO-ECONOMIC DIN ZONA PROIECTULUI 

 

Obiective  

Identificarea necesităţilor şi aşteptărilor grupurilor de interese, în vederea realizări 

unui set de recomandări cu privire la modalităţile de abordare şi gradul de implicare. 

 

Rezultate aşteptate 
1. Un studiu sociologic care cuprinde:  

- cunoaşterea, în detaliu, a necesităţilor şi aşteptărilor factorilor interesaţi; 

- evoluţia raportului de forţe (sociale, politice, economice) din zonă, respectiv a factorilor de 

presiune asupra ariilor protejate în cele două situri; 

- recomandări cu privire la modalităţile de abordare şi gradul de implicare / consultare a 

fiecărui factor interesat pe parcursul fazei de planificare sau implementare a proiectului. 

 

2. Bază de date care oferă informaţii detaliate privind grupurile de interese (instituţii 

administrative, agenţii economici, unităţile învăţământ şi cercetare, asociaţiile şi organizaţiile 

de mediu, populaţia etc.). 

 

Progresul înregistrat:  

A fost semnat contractul de prestări servicii nr. LIFE11NAT/RO/828 în data de 

14.12.2013 cu o firmă specializata în studii sociologice.  
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A fost recepţionat modelul de chestionar sociologic prin proces verbal de predare 

primire nr. 122 la data de 28.12.2013,  care a respectat conţinutul cadru din proiect. 

În perioada ianuarie - martie 2013, a fost aplicat chestionarul sociologic în teren, la 

300 de respondenţi din diferite categorii sociale (Anexa nr. A2.3 pg.82). 

În martie 2013 a fost recepţionat studiul sociologic final ce a fost predat de către firma 

specializată. O dată cu recepţionarea studiului s-a predat şi baza de date creată în timpul 

aplicării chestionarului (Anexa nr. A2.2 CD). Studiul sociologic cuprinde toate punctele 

propuse de proiect şi a îndeplinit obiectivul activităţii. 

A fost predat şi raportul de analiză a factorilor interesaţi, care cuprinde o sinteză a 

studiului sociologic (Anexa nr. A2.1 pg.62). 

  Activitatea a fost finalizată în termenul propus în proiect. 

 

Probleme apărute / soluţii găsite/ probleme nerezolvate: 

În derularea acestei activităţi nu au fost identificate probleme majore, care să afecteze 

rezultatele activităţii şi obiectivele proiectului. Însă au fost identificate unele neplăceri în ceea 

ce priveşte dorinţa unor persoane să răspundă la chestionar, astfel că acolo unde au fost 

refuzuri s-a aplicat o corecţie tehnică prevăzută în metodologia sociologică şi s-a aplicat 

chestionarul altor persoane din cadrul aceleaşi categorii sociale. 

  

Continuarea activităţii:  

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. 

 

Anexe:  

Anexa nr. A2.1 – Raport de analiză a factorilor interesaţi pg.62 

Anexa nr. A2.2 – Baza de date a studiului sociologic pg.CD 

Anexa nr. A2.3 – Model chestionar aplicat pg.82 

      

 

5.1.3. 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. 
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Progresul înregistrat:  

Până la data întocmirii prezentei raportări au fost efectuate în teren cartarea terenurilor 

în funcţie de caracteristicile vegetaţiei şi a folosinţei acestora, 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 fost stabilite ţinând seama de reţeaua de 

canale, pe unităţi de studiu hidrologic (delimitate de reţeaua de canale) 

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. (Anexa nr. A3.1 pg.96) 

 

Probleme apărute / soluţii găsite/ problem nerezolvate: 

Nu au putut fi efectuate forajele pentru determinarea nivelului freatic, deoarece 

costurile angajării unor firme specializate sau a unor persoane fizice care deţin utilajele 

necesare depăşeşte cu mult posibilităţile proiectului. Astfel, o firmă care realizează astfel de 

foraje cu dispozitive specializate montate pe autocamioane cerea 17.000 euro pentru 

realizarea forajelor respective, iar pentru realizarea cu mijloace manuale suma cerută a fost de 

7.000 euro. De asemenea forarea în mlastină nu este posibilă cu utilajele obisnuite intrucât 

greutatea acestora determina scufundarea şi împotmolirea acestora. În aceasta situaţie, 

achiziţionare unei foreze pentru foraje până la 15 m adâncime, ar fi cea mai bună soluţie. 

Preţul estimat pentru aceasta este de aproximativ 5000 euro, urmând ca utilizarea  ei să fie 

făcută de personalul deja angajat în proiect la aceasta activitate.          l. 

  Solicităm o alocare bugetară pentru valoarea de 5000 euro care poate fi  acoperită  din 

economisirii la fiecare achiziţie de echipamente. 

Menţionă ca forarea pentru determinarea nivelului apei freatice este necesară pentru 

realizarea celei mai bune soluţii de colmatare a drenurilor de desecare şi ridicarea nivelului 

apei freatice pentru îmbunătăţirea condiţiilor de existenţă a speciilor de flora periclitate 

(Ligularia sibirica, Liparis loeseli, Adenophora liliifolia) 

 

Continuarea activităţii 

Activitatea va continua în următoarele trimestre ale anului şi se va prelungi cu încă 2 

trimestre. Termenul de finalizarea al acestei acţiuni va deveni 31.03.2014. 

 

Anexe: 

Anexa nr. A3.1 – Raport preliminar regim hidro-pedologic  pg.96 

 

5.1.4. ACTIUNEA B.1 – CUMPĂRAREA DE TERENURI ŞI PLTĂ 

COMPENSATORIE UNICĂ ÎN INTERIORUL ARIILOR ROSCI 0170 PĂDUREA ŞI 

MLAŞTINILE EUTROFE DE LA PREJMER ŞI ROSCI0055 DEALUL CETĂŢII 

LEMPEŞ – MLAŞTINA HĂRMAN 
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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 ROSCI 0170 PĂDUREA ŞI MLAŞTINILE 

EUTROFE DE LA PREJMER pentru refacere şi conservare 

-20 ha de mlaştină habitat 7210* din ROSCI 0170 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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Lipsa interesului pentru vânzarea terenurilor / concesionarea terenurilor şi de la personae 

fizice- repetarea întrevederilor cu proprietarii de teren şi reprezentaţii primăriei 

 

Continuarea activităţii:  

Activitatea va continua până în trimstrul IV al anului 2015.  

 

 

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 început etapa 

de bornare a principalelor puncte caracteristice de contur. 

Au fost amplasate un număr de 60 borne ancorabile din beton pe conturul celor două 

situri. S-a definitivat bornarea în zona mlaştinii Hărman ROSCI0055, în vederea împrejmuirii 

acestui perimetru. S-a început bornarea atât în zona Lempeş, pe limita cu localitatea Sânpetru, 

cît şi în zona pădurii de la Prejmer (Anexa nr.C1.7 pg.130). Operaţiunea va continua în 

următoarea perioadă şi urmează a se definitiva în luna septembrie 2013.  

Obiectivul 2 al activităţii C.1 a început să fie implementat în luna Ianuarie 2013 şi a 

constat în primă fază în organizarea demersurilor licitaţiei deschise pentru achiziţia lucrărilor 

de execuţie gard viu şi gard de lăturoaie (Anexa nr. C1.1 pg.105) . Lucrarea ”Servicii de 

amenajare peisagistică, execuţie şi întreţinere gard viu”. s-a contractat de către SC SAFCO 

SRL în data de 04.04.2013 (Anexa nr. C1.2 pg.110). Societatea a început implementarea 

activităţilor prevăzute în caietul de sarcini o dată cu primirea amplasamentului Dealul Cetăţii 

Lempeş - Mlaştina Hărman ROSCI0055 pentru executarea lucrărilor din cadrul ”Serviciilor de 

amenajare peisagistică, execuţie şi întreţinere gard viu” (Anexa nr. C1.3 pg.120). În data de 

19.04.2013, conform Deciziei Interne nr.23 s-a constituit Comisia de Recepţie a Lucrărilor din 

cadrul ICAS Braşov (Anexa nr. C1.4 pg.123). În data de 08.05.2013 Comisia de Recepţie a 
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Lucrărilor a întocmit Procesul Verbal de Recepţie Intermediară/ Nr 1/Anul I, şi a emis aviz 

favorabil pentru suprafaţa împrejmuită cu 1200 de metri liniari de gard viu (Anexa nr. C1.8 

pg.131), în urma finalizării parţiale a lucrărilor prevăzute în caietul de sarcini pentru Dealul 

Cetăţii Lempeş - Mlaştina Hărman ROSCI0055 (Anexa nr. C1.5 pg.124). S-a depus Raportul 

de activitate nr.1 – servicii de amenajare peisagistică (Anexa nr. C1.6 pg.128).    

 

Probleme apărute / soluţii găsite/ probleme nerezolvate: 

În toată această perioadă problemele au apărut mai ales din partea autorităţilor locale. 

Punerea la dispoziţie a hărţilor topografice a întâmpinat dificultăţi care au condus la decalarea 

activităţii cu aproximativ 2 luni.   Prelungirea timpului de lucru pentru ridicarea topo se 

datorează utilizării pentru ridicarea topo a aparaturii clasice   si nu a unui  GPS dubla 

frecvenţă asa cum  era prevazut în propunerea de proiect iniţiala, reducându-se valoarea 

pentru GPS de la 10.000 euro (valoarea medie pe piaţă) la 1000 euro. Activitatea se va finaliza 

la termenul prevazut în proiect.  

  Au intervenit probleme în organizarea licitaţiei deschise, pentru lucrarile de gard viu  

aceasta fiind respinsă de SEAP în repetate rânduri. A necesitat îmbunătăţiri, astfel intervalul 

de timp al contractării amânându-se (din Decembrie 2013 până în Aprilie 2013).  

După instalarea gardului viu a urmat o perioadă fără ploi, fapt care a necesitat udarea 

puieţilor. Această acţiune a determinat însă instalarea trestiei în gardul viu, fapt care a 

necesitat intervenţia pentru descopleşirea puieţilor. 

 

Continuarea activităţii:  

Activitatea continuă pentru atingerea celor două obiective propuse.  

În ceea ce privește obiectivul 1, operațiunea va continua în următoarea perioadă și 

urmează a fi definitivată în luna septembrie 2013. 

În ceea ce privește gardul viu și gardul de lăturoaie, în luna Noiembrie, anul 2013, va 

începe instalarea acestora și în situl ROSCI 0170 Pădurea și Mlaștinile Eutrofe de la Prejmer. 

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 – Caiet de sarcini pg.105 

Anexa nr. C1.2 – Contract pg.110 

Anexa nr. C1.3 – Proces verbal de predare primire a amplasamentului pg.120 

Anexa nr. C1.4 – Decizie internă ICAS pg.123 

Anexa nr. C1.5 – Proces verbl de recepţie intermediară pg.124 

Anexa nr. C1.6 – Raport de activitate nr.1 – servicii de amenajare peisagistică pg.128 

Anexa nr. C1.7 – Hărţi materializarea limitelor siturilor pg.130 

Anexa nr. C1.8 – Hărţi împrejmuire cu gard viu pg.131 

 

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.   În luna noiembrie au fost realizate primele lucrări de mobilizarea solului în jurul puieţilor 

de anin şi frasin 

La mijlocul luni mai 2013 s-a început acţiunea de ajutorare a regenerării naturale a pădurii de 

anin, prin descopleşirea puieţilor acoperiţi de buruieni invazive, în u.a.-urile  8H şi 9H, 

urmează ca în luna iunie 2013 să se finalizeze descopleşirea puieţilor în toate u.a.-urile 

propuse în proiect. 

2. A fost identificată şi marcată în teren o suprafaţă de 1 ha din cadrul u.a. 6D. (Anexa nr. 

C2.1 pg.132) 

În această suprafaţa a fost făcută determinarea stări de degradare a aninului.  Astfel că la 

începutul luni mai nu s-au identificat atacuri numeroase a larvei de Agelastica alni. Ţinând 

cont de întârzierea intrări în sezonul vegetativ a vegetaţiei din zona Braşovului (datorat iernii 

prelungite), adulţi de Agelastica alni nu au urcat în coronament. Intensitatea infestării aninului 

şi frasinului cu larva Agelastica alni este diferită de la an la an, astfel că şi natura intervenţiei 

va fi diferită în fiecare an. 

 

Probleme apărute / soluţii găsite/ problem nerezolvate: 

În derularea acestei activităţi nu au fost identificate probleme majore, care să afecteze, 

rezultatele activităţi şi obiectivele proiectului. Datorită intrări mai întârziată a vegetaţiei în 

starea de vegetaţie, am fost nevoiţi să decalăm cu două săptămâni începerea tratamentului 

biologic cu produsul bacterian NOVADOR. 

  

Continuarea activităţii:  

Se va continua în perioada următoare cu  descopleşirea puieţilor acoperiţi de buruieni 

invazive în u.a. -urile 6D, 7A, 7C, 8B şi 8F. în suprafaţă de 8,24 ha În perioada iulie-august se 

va realiza lucrarea de degajare a puieţilor de anin în u.a.-urile propuse în proiect.  

Se va monitoriza evoluţia stării de degradare a aninului în paralel cu evoluţia 

dezvoltări larvelor de Agelastica alni şi atunci când se consideră că infestarea este maximă, se 

intervine cu tratamentul biologic.  

 

Anexe:      

Anexa nr. C2.1 – Hărţi a ua-urilor unde se aplică ajutorarea regenerării naturale a aninului şi a 

frasinului şi a suprafeţei demonstrative de 1 ha în ua 6 D pg.132 

            

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.  
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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. 

Progresul înregistrat:  

Datorită fructificației abundente din anul 2012 acțiunea C.3 a demarat mai devreme 

decât era planificată, respectiv  în data de 16.11.2013 când s-a colectat ghindă din UP II 

Lempeș, habitat prioritar 91IO* de la un număr de 17 arbori de Quercinee, acțiune continuată 

ulterior în datele de 21 și 22.11.2013 ajungându-se la  un număr de 68 semincieri (marcați ca 

și arbori de probă) (Anexa nr. C3.3 pg.135).. Acțiunea a fost realizată de angajați ai Fundației 

Carpați în colaborare cu studenți ai Facultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere (Anexa 

nr. C3.2 pg.134). 

   Ghinda colectată a fost supusă analizelor,  folosindu-se  metoda biochimică – test cu 

tetrazoliu, urmărindu-se: potența germinativă, valoarea culturală, masa a 1000 semințe, 

numărul de semințe la kg, numărul de semințe germinabile/viabile la un kg de sămânță pură.  

Analiza a fost  realizată în cadrul Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice stațiunea  

Brașov.  (Anexa nr. C3.1 pg.133). 

Ghinda rămasă a fost depozitată în vase cu apă la o temperatură constantă de 5
o
 C – 

apa schimbându-se săptamânal, pâna în data de 9.01.2013 când  a început  activitatea de 

plantare a ghindei, acțiune realizată de specialiști ai Institutului de Cercetări și Amenajări 

Silvice stațiunea Brașov, Fundației Carpați , precum și studenți ai Facultății de Silvicultură și 

Exploatări Forestiere. Această activitate a început prin pregătirea substratului germinativ, 

substrat realizat prin amestec în raport de 1:1 dintre turbă și nisip. Plantarea efectivă s-a făcut 

atât în ghivece cât și în pungi de plastic, cu un număr de 4 ghinde la ghiveci. Au fost realizate 

astfel un număr de 1.750 ghivece, respectiv 7.000 ghinde plantate. În prezent asupra puieților 

se execută doar o acțiune de udare. Datorită cantități mare de ghindă colectată și a puieților 

rezultați, se va urmări plantarea unui număr mai mare de puieți rezultați din ghindă, în 

detrimentul celor produși din butași.  

 

Probleme apărute / soluţii găsite/ probleme nerezolvate: 

Până în prezent la Acțiunea C.3 nu s-au întâmpinat probleme. 

 

Continuarea activităţii:  

Puieţii de stejar sunt adapostiţi deocamdata în sera ICAS însa spatial fiind insuficient, 

vor fi transportaţi în solarul UTBV după achizitionare.  Pe viitor se va urmări mobilizarea 

solului în jurul  celor 68 de semincieri identificați și descopleșirea a 3,4 ha cu puieți de 

Quercinee, urmând ca în toamnă să se colecteze butași. 

 

Anexe: 

Anexa nr. C3.1 – Buletin de analiză pg.133 

Anexa nr. C3.2 – Proces verbal de colectar ghindă pg.134 

Anexa nr. C3.3 – Hartă amplasament seminceri pg.135 
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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 
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:  

1. În perioada martie-aprilie au fost identificate şi marcate cu GPS-ul în teren, canalele de 

colmatare în cele 2 Mlaştini  

-  în mlaştina Hărman au fost identificate şi marcate 2 canale cu lungimea totală de 1,1 km 

lungime. Cele două canale sunt pe limita sitului şi înconjoară mlaştina Hărman pe două laturi. 

Pentru realizarea colmatării pe cale naturală, pe un canal s-a realizat un baraj din pământ şi 

piatră, acest baraj are rolul de-a ridica nivelul apei freatice în sol şi de a colmata albia 

canalului. Aceasta este o colmatare pe cale naturală, care se realizează în timp (perioadă 1-5 

ani, în funcţie de condiţiile meteorologice). Al doilea canal urmează să se colmateze tot pe 

cale naturala, după realizarea a două baraje din pământ. Acest lucru se va realiza după ce 

înfloresc toate plantele, astfel încât să se evite distrugerea unor plante de interes comunitar de 

pe albia canalelor. 

- în mlaştina Prejmer s-au identificat 5 canale, cu lungimea totală de 2,1 km, care urmează să 

se colmateze în perioadă august-septembrie 2013, după ce plantele ies din starea de vegetaţie. 

Canalele în cele 2 mlaştini sunt prezentate în Anexa C4.2 pg.138 

2. În perioada martie-aprilie au fost identificate şi marcate cu GPS-ul în teren 71 de izvoare în 

cele 2 mlaştini, din care s-au ales 7 izvoare pentru protecţie. Două în mlaştina de la Hărman şi 

cinci în mlaştina de la Prejmer. Cele 7 izvoare au fost marcate în teren cu ţăruş de identificare 

şi a fost îndepărtată vegetaţia uscată (crengi şi buturugi) şi au fost igienizate (curăţat de 

deşeuri). 

3. Au fost identificate 4 zone cu drenuri vechi în teren, iar în perioada iulie-august 2013 

urmează tăierea speciilor şi scoaterea parţială a cioatelor din vechile drenuri, pentru a diminua 

la maxim capacitatea de lăstărire a sălciilor şi plopilor. 

4. A fost identificată şi marcată în teren o suprafaţă cu caracter demonstrativ de 3,5 ha, pentru 

eliminarea plantelor invazive. Această activitate practică în teren se va realiza în luna iunie 

înainte de coacerea fructelor, pentru a evita eventuala înmulţire. 

5. Au fost marcate în teren zonele identificate în 2012 cu plantele de Adenophora liliifolia şi 

Liparis loeselii, iar recoltarea seminţelor şi butaşilor se va realiza după coacerea acestora. 

S-a întocmit raportul intermediar de progres (Anexa nr. C4.1 pg.136). 

 

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 plantei Liparis loeselii. 
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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). În decursul verii se vor curăţa drenurile vechi şi se vor elimina plantele invazive de pe 

suprafaţa demonstrativă de 3,5 ha. După coacerea seminţelor de  Liparis loeselii, Adenophora 

liliifolia şi Liparis loeselii se vor recolta seminţele. 

 

Anexe:  
Anexa nr.  C4.1 – Raport intermediar de progres pg.136 

Anexa nr.  C4.2 – Hărţi cu canale de colmatare, izvoarele de decolmatat şi suprafeţe eliminare 

plante invazive pg.138 

 

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 cadrul Acțiunii C.5  s-au realizat  3 întâlniri cu primarii  și cu fermierii  privind 

reglementarea pășunatului, întâlniri la care au participat pe langă crescătorii, proprietarii de 

animale si primarii, agentul agricol, secretarul, autoritați ( reprezentanți ai gărzii de mediu și 

apelor). Aceste întâlniri au debutat în data de 16.03.2013 cu fermierii din Hărman și de pe 

raza comunei, continuată ulterior cu crescătorii și proprietarii din Prejmer – 23.03.2013 și 

Sânpetru 6.04.2013. Ȋn cadrul acestor întâlniri, s-a prezentat crescătorilor și proprietarilor 

ariile protejate însemnătatea acestora,  punându-se accentul  pe respectarea limitelor acestora 

și renunțarea pășunatului în interiorul acestora. S-au discutat acordurile de colaborare, care 

ulterior s-au semnat (Anexele nr. C5.1, C5.2, C5.3 pg.139,141,143)    

De la începutul lunii Martie  au fost înființate  2 patrule active formate din 4 persoane două 

de la FC şi două de la ICAS ( 1 patrulă pentru fiecare sit ) cu scopul  reducerii activităților 

negative ale factorului antropic. În cadrul activității de patrulare membrii acesteia urmăresc 

mai multe aspecte : 

- pășunatul (târlirea, fluctuația numărului de animale, numărul de câini însoțitori ai 

turmelor, intrarea turmelor in ariile protejate ) 

- circulația (intrarea in interiorul ariei a utilajelor agricole, silvice, a autoturismelor, 

căruțelor,  atv-urilor și motocicletelor ) 
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- turismul (se urmăreste numărul vetrelor de foc, a locurilor de campare, vegetație 

distrusă, deșeuri menajere sau de altă natură ) 

- lucrări de urbanism (se urmăresc costrucțiile de orice tip, precum și orice lucrare de 

sistematizare ).  

În cadrul activităţii se întocmesc rapoarte de patrulare (Anexa nr. C5.4 pg.145) şi procese 

verbale de patrulare (Anexa nr. C5.5 pg.147). 

  

Probleme apărute / soluţii găsite/ probleme nerezolvate: 

Probleme deosebite nu s-au întâmpinat, se încearcă însă prin prezența zilnică în teren a 

echipelor de patrulare o reducere cât mai mare și mai rapidă a pașunatului și turismului 

dezorganizat . 

 

Continuarea activităţii:  

În perioada următoare se urmărește și atingerea următoarelor obiective : igienizarea a 

2 km de canal ce înconjoară pădurea Prejmer, blocarea accesului în pădure, ararea, discuirea 

și mărunțirea unei benzi de teren în lungime de  4 km cu scopul opririi intrării în pădure a 

incendilor provocate pe miriștile limitrofe . 

 

Anexe: 

Anexa nr. C5.1 – Acord de colaborare Primaria Harman pg.139 

Anexa nr. C5.2 - Acord de colaborare Primaria Prejmer pg.141 

Anexa nr. C5.3 - Acord de colaborare Primaria Sânpetru pg.143 

Anexa nr. C5.4 – Raport de patrulare pg.145 

Anexa nr. C5.5 – Proces verbal de patrulare pg.147 

 

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. 

 

Progresul înregistrat:  

Lucrarile efectuate până în prezent s-au axat în principal pe strângerea mai multor 

straturi tematice care au fost integrate în baza de date GIS (Anexa nr. C6.2 pg. CD) şi s-au 

generat hărţile (Anexa nr. C6.1 pg.148) după cum urmează: 

1. Pentru aria de întindere a proiectului, ICAS a pus la dispoziţie următoarele straturi ce vor fi 

folosite ca suport de bază (background): 

1.1 Straturi de tip raster 

 a) planuri topografice la scara 1:25.000 
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 b) aerofotograme la scara 1:5.000 

 c) modelul digital al terenului la rezoluţie de 30 m. 

1.2 Straturi vectoriale 

 a) modelul de acoperire a terenului Corine Landcover 2000 

 b) infrastructura de transport: Drumuri, Căi ferate 

 c) arii protejate: SCI şi SPA 

 d) vârfuri 

 e) râuri 

 f) localităţi 

 g) limite judet 

 h) limitele fondurilor cinegetice 

 i) cartarea fondului forestier pe tipuri de pădure 

2. Straturi vectorizate sau obţinute prin ridicări GPS din teren: 

a) aria proiectului 

b) borne montate pentru delimitarea sitului  

c) drumuri din aria proiectului (drumuri de pământ, forestiere, de exploatare, poteci 

principale) 

d) izvoare identificate 

e) puncte de acces în ariile protejate 

f) arbori seminceri de la care a fost recoltată sămânţă 

g) stâne din aria proiectului 

h) canale artificiale 

i) canale identificate pentru colmatare 

j) limitele mlastinilor 

k) gardul de puieti si laturoaie montat 

 

Probleme apărute / soluţii găsite/ problem nerezolvate: 

Până în prezent nu au existat probleme în dezvoltarea bazei de date. 

 

Continuarea activităţii:  

- Obţinerea sau vectorizarea de noi straturi tematice, cum ar fi parcelarul silvic, parcele 

cadastrale, cartarea arealului speciilor de interes, cât şi completarea informaţiilor existente; 

- Generarea hărţilor tematice pentru acţiunile de conştientizare şi stadiul de implementare a 

acţiunilor din proiect. 

 

Anexe: 

Anexa nr. C6.1 – Hărţi GIS tipărite pg.148 

Anexa nr. C6.2 -  Bază de date GIS actuală în format Geo Data Base în format electronic 

pg.CD 

 

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.   
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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:   

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 trei al anului 2013, până la finalul proiectului, de două ori în 

intervalul septembrie-octombrie, pentru determinarea stării de conservare și martie-noiembrie 

pentru ceilalți indicatori. 

 

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 regenerări natural. 

 

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:   

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 trei al anului 2013, până la finalul proiectului, de două ori în 

intervalul septembrie-octombrie, pentru determinarea stării de conservare și martie-noiembrie 

pentru ceilalți indicatori. 

 

5.1.13. ACȚIUNEA D3 - MONITORIZAREA IMPACTULUI SOCIO-ECONOMIC 

 

Obiective  

Acţiunile propuse în proiect au obiectiv principal menținerea/îmbunătățirea stării 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  

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. 

 

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 2 comunicate de presă (Anexa nr. E1.1, E1.2)  care au fost afișate și pe 

site-ul proiectului www.formarsh.fundatiacarpati.ro si un articol în presa locală (Anexa nr. 

E1.15 pg.176)   

S-au realizat 300 de broşuri, format A5, 6 pagini full color (raport imagini/text – 

70/30), cu imagini edificatoare (Anexa nr. E1.3 pg.152). De asemenea s-a prezentat proiectul 

cu obiective, activităţi, parteneri, surse de finanţare, obiective principale ale programului de 

finanţare LIFE, titlul proiectului, logo, logo-ul Uniunii Europene şi LIFE, adresa de website a 

proiectului www.formarsh.fundatiacarpati.ro.  

S-a realizat bannerul proiectului care conţine titlul şi logo-ul proiectului, logo-ul 

Uniunii Europene şi LIFE, adresa website-ului proiectului (Anexa nr. E1.4 pg.160).  

S-au realizat 100 buc. postere format A2, fullcolor hârtie lucioasă, conţinând 

informaţii de bază despre speciile care se doresc promovate în cadrul proiectului (Anexa nr.   

E1.5 pg.161). 

S-au realizat 600 buc. pixuri personalizate, conţinând titlul şi logo-ul proiectului, logo-

ul Uniunii Europene şi LIFE (Anexa nr. E1.6 pg.162).  

Primul eveniment de informare a avut loc cu specialiștii, în data de 26.10.2012 la 

Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere. 

S-a hotărât reorganizarea evenimentelor de informare, întrucât primăriile au fost 

identificate ca fiind direct implicate în desfășurarea activităților proiectului. 

Cele 3 evenimente de informare a primăriilor s-au desfășurat astfel: 

Întâlnirea cu Grupul I - Primăria Hărman a avut loc în data de 16 martie 2013 (Anexa nr. 

E1.7, E1.10, E1.13 pg.163, 169,174). 

http://www.formarsh.fundatiacarpati.ro/
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Întâlnirea cu Grupul II - Primăria Prejmer a avut loc în data de 23 martie 2013 (Anexa nr. 

E1.8, E1.11, E1.14 pg.165,171,175). 

Întâlnirea cu Grupul III - Primăria Sânpetru a avut loc în data de 06 aprilie (Anexa nr. E1.9, 

E1.12 pg.167,173).  

În cadrul acestor întâlniri s-a făcut o prezentare a proiectului, s-au distribuit materiale 

informative, a existat o sesiune de dezbateri pe tema proiectului vizând propuneri și măsuri 

necesare pentru implementarea corespunzătoare a activităților. 

  

Probleme apărute / soluţii găsite/ problem nerezolvate: 

Nu s-au realizat 500 exemplare autocolante proiect cu formă eliptică, 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 pentru a evita epuizarea stocului. 

 

Continuarea activităţii:  

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- Comunicat de presă pg.150 

Anexa nr. E1.2- Comunicat de presă pg.151 

Anexa nr. E1.3- Broşuri pg.152 

Anexa nr. E1.4- Banner pg.160 

Anexa nr. E1.5- Poster proiect pg.161 

Anexa nr. E1.6- Pixuri personlizate pg.162 

Anexa nr. E1.7- Invitaţie de participare Hărman şi agenda întâlnirii pg.163 

Anexa nr. E1.8- Invitaţie de participare Prejmer şi agenda întâlnirii pg.165 

Anexa nr. E1.9- Invitaţie de participare Sânpetru şi agenda întâlnirii pg.167 

Anexa nr. E1.10- Minuta întâlnirii Hărman pg.169 

Anexa nr. E1.11- Minuta întâlnirii Prejmer pg.171 

Anexa nr. E1.12- Minuta întâlnirii Sânpetru pg.173 

Anexa nr. E1.13- Listă participant Hărman pg.174 

Anexa nr. E1.14- Listă participant Prejmer pg.175 

Anexa nr. E1.15- Articol în presa locală pg.176 

  

 

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. 
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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.formarsh.fundatiacarpati.ro in limba româna şi în limba 

engleză  în octombrie 2012 (Anexa nr.  E2.1 pg.178) 

2. Realizarea forumului de discuţii si a paginii de socializare 

https://www.facebook.com/lifeformarsh  în primul trimestru al anului 2013 (Anexa nr.  E2.2 

pg.179). 

 

Probleme apărute / soluţii găsite/ problem nerezolvate: 

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 un trafic de minim 

300 de vizitatori anual. 

 

Anexe: 

Anexa nr.  E2.1 – Print screen website pg.178 

Anexa nr.  E2.2 – Print screen forum de discutii (Facebook) pg.179 

 

 

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. 

 

 

 

http://www.formarsh.fundatiacarpati.ro/
https://www.facebook.com/lifeformarsh
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Progresul înregistrat:  

S-au realizat panourile informative în luna martie 2013 în formatul 1000x1500 mm 

(Anexa nr. E3.1 pg.180). Montarea se va realiza pana la finalul lunii iunie. Întarzierea în 

montarea panourilor s-a datorat condiţiilor meteorologice nefavorabile. 

 

 

Probleme apărute / soluţii găsite/ problem nerezolvate: 

Nu au existat probleme în implemetarea acțiunii. 

 

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 

acţiunii de vandalism, acestea vor fi înlocuite. 

 

Anexe: 

Anexa nr. E3.1 – Panouri informative (ROSCI0055 şi ROSCI0170) pg.180 

 

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:  

 Pentru a se putea desfăşura acţiunea de conştientizare s-au realizat: 

 200 Sepci cu logo-urile proiectului, LIFE şi Natura 2000 (Anexa nr. E4.3 pg.184) 

 200 Tricouri cu logo-urile proiectului, LIFE şi Natura 2000 (Anexa nr. E4.4 pg.185) 

 200 Broşuri (Anexa nr. E4.2 pg.183) 

 Manuşi protecţie 

 Pungi gunoi  

 Produse alimentare pentru copii (sucuri, napolitane ciocolată, fructe).  
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În data de 26.04.2013 s-a desfăşurat prima campanie de conştientizare cu ajutorul eleviilor 

din clasele V, VI din Prejmer, clasele II, III din Hărman şi clasa VII din Lunca Câlnicului  

(Anexa nr.E4.1 pg.182).  

Înainte de începerea acţiunii de conştientizare şi ecologizare s-au înmânat la fiecare persoană 

tricou, şapcă, broşuri, mănuşi şi saci de gunoi. 

Elevii au fost împărţiţi în 2 echipe : 

 o echipă s-a deplasat în Sit Natura 2000 - ROSCI0055 - Dealul Cetăţii Lempeş  - 
Mlaştina Hărman 

 o echipă s-a deplasat în Sit Natura 2000 - ROSCI0170 -  Pădurea şi Mlaştinile eutrofe 
de la Prejmer 

În urma acţiuni de acţiunii de conştientizare şi ecologizare s-au adunat 3 remorci de 
gunoi (peturi, electronice, gunoi menajer, pungi, etc). 

Pentru a întâmpina deversarea deşeurilor în sit-urile Natura 2000 s-a realizat şi o 
conştientizare a persoanelor care au trecut prin zonă, a maşinilor cărora le-au fost înmânate 
broşuri. Am fost ajutataţi şi de poliţia locală pentru ca acţiunea să se desfăşoare în deplină 
siguranţă.  

La finalul acţiuni fiecare elev a primit sandvişuri, suc, apă şi dulciuri. 
 

Probleme apărute / soluţii găsite/ probleme nerezolvate: 

Nu au existat probleme în implemetarea acţiunii. 

 

Continuarea activităţii:  

Activitatea continuă pentru atingerea obiectivului propus.  

Următoarea activitate de conştientizare este propusă să aibă  loc în luna octombrie– noiembrie 

2013, 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:  

Anexa nr. E4.1 – Invitatie de participare campanie de igienizare pg.182 

Anexa nr. E4.2 – Model brosura pg.183 

Anexa nr. E4.3 – Model sapca pg.184 

Anexa nr. E4.4 – Model tricou pg.185 

 

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 
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Progresul înregistrat:  

S-a realizat prima întâlnire cu comunități din zone similar (Anexa E5.1 pg.187). 

Această întâlnire a avut loc în perioada 30.05.2013 – 02.06.2013 în Austria, locația: 

Nationalpark Donau-Auen GmbH/ Schloss Orth, 2304 Orth an der Donau, Österreich. 

Comunitatea locală Hărman a efectuat deplasarea împreună cu reprezentanți ai 

proiectului(Anexa E5.2 pg.189). În cadrul deplasării s-au efectuat vizite în parc, s-au discutat 

problemele comunităţii legate de existenţa parcului şi influenţa acestuia asupra lor, s-a 

prezentat evoluţia parcului şi dificultăţile întâmpinate de-a lungul timpului.  Au existat 

discuţii libere cu privire la modalităţile de îmbunătăţire a atitudinii grupurilor ţintă asupra 

conservării zonei. 

 

Probleme apărute / soluţii găsite/ probleme nerezolvate: 

Au existat întârzieri datorate panourilor tematice și traseelor tematice. Acestea sunt în lucru, 

în această perioadă se realizează cartarea integrală a speciilor existente în cele două situri. Speciile au 

înflorit începând din data de 09-11 Mai, iar pentru identificarea tuturor și reprezentarea cât mai 

precisă a prezenței/absenței acestora s-a întârziat crearea traseelor tematice si a panourilor. 

 

 

Continuarea activităţii:  

Activitatea continuă pentru atingerea obiectivului propus. Se vor finalize panourile 

tematice și traseele imediat după cartarea integrală a speciilor din situri (Septembrie 2013) De 

asemenea se vor organiza și celelalte întâlniri cu comunități din zone similare. 

 

Anexe: 

Anexa E5.1 – Invitatie de participare Austria pg.187 

Anexa E5.2 – Lista participantilor pg.189 

 

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 F.1. a debutat  cu o întâlnire a tuturor membrilor echipei de management 

pentru identificarea și stabilirea atribuţiilor şi responsabilităţilor. Întâlnirea s-a finalizat cu 

semnarea procesului verbal prin care fiecare membru al echipei demonstrează că a luat act de 

sarcinile care îi revin  

Activitatea de birou a proiectului se va desfăşura în  sediul ICAS, la adresa Braşov, 

str. Cloşca, nr.13  într-un birou de  aproximativ 30 mp pus la dispoziţie de Partenerul Asociat 

ICAS.   

Activitatile proiectului sunt coordonate de un grup de lucru. Din acest grup de lucru fac parte: 

-  habitate forestiere Tudor Stăncioiu UTBV 

- habitate de mlaştină  Dan Gurean UTBV 

- regim hidrologic şi pedologic Serban Davidescu ICAS 
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- bornarea limitelor  şi imprejmuire gard  viu  Ramon Jurj FC 

- educatie,  informare  Ancuta Cotovelea ICAS 

S-au finalizat fişele de post pentru echipa de implementare a proiectului (Anexa nr. F1.1 

pg.190).  

S-a stabilit un program al sedintelor de lucru, general şi punctual pe fiecare luna. S-au discutat 

metodele de lucru în echipe comune ale partenerilor. 

 

Probleme apărute 

Ȋntrucât postul de asistent manager financiar şi achiziţii a fost subdimensionat ca 

retribuţie vis a vis de obligatiile contractuale (prevăzute în proiect), la 6 luni dupa încadrare 

am fost nevoiţi să angajăm un alt asistent manager. Astfel, începând cu luna mai 2013, D-na 

Calinoiu Alexandra a fost înlocuită de d-şoara Negrea Ioana. 

Pentru a putea evita repetarea acestei probleme, s-a hotarât să creasca numarul de ore 

de la  500 la 900 prin redistribuirea orelor managerului de proiect în asa fel încât să fie 

acoperit asistent managerul cu  cele 900 de zile.  

Menţionam că postul de asistent manager financiar şi achiziţii este de fapt o cumulare 

de 3 posturi, asistent manager, responsabil financiar şi responsabil achiziţii. De asemenea, 

reamintim ca in varianta initiala a proiectului asistent managerul era prevazut cu 900 de ore si 

după revizuire au rămas 500. Revenim la necesitatea de a încadra asistentul manager financiar 

şi achiziţii, cu o norma full time acoperită din renunţarea managerului de proiect la 270 zile 

din totalul de 910. 

Activitatea continuă pentru atingerea obiectivelor propuse pentru managementul proiectului.  

 

Anexe: 

Anexa F1.1 – Fisele de post ale echipei de implementare pg.190 

 

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 

 

Probleme apărute / soluţii găsite/ problem nerezolvate: 

Nu au existat probleme în implementarea acțiunii. 

 

Continuarea activităţii:  

Activitatea continuă pentru atingerea obiectivului propus.  
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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 

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 Conferince 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:   

S-au făcut demersurile pentru realizarea rețelei de comunicare cu alte proiecte LIFE. 

Primul pas a constat în stabilirea contactelor cu proiectul LIFE 08 NAT/RO/000500 proiect 

implementat de către ACDB Vrancea. Primul contact cu aceștia a vizat formularea unor 

îndrumări practice în vederea elaborării Inception Report, împărtășind astfel cu noi experiența 

lor din cadrul proiectelor LIFE. Actualmente se stabilesc relații de colaborare și schimb de 

experiență cu Fundația Pro Park. 

 

Probleme apărute / soluţii găsite/ problem nerezolvate: 

Nu au existat probleme în implemetarea acțiunii. 

 

Continuarea activităţii:  

Activitatea continuă pentru atingerea obiectivului propus.  

 

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” 

 

 

 

5.2. Disponibiliatea licentelor si autorizatiilor necesare (nerelevant) 
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5.3. 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 

Overall 
project 
schedule 
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   O 
 

 

 

  

 

 

I 

   

 

 

X 

  O     

 

 

X 

    

 

 

X 

  O  

Actual 
 
 

    

 

 

                    

A1  
Proposed 

                        

Actual 
 

                        

A2  
Proposed 

                        

Actual 
 

                        

A3  
Proposed 

                        

Actual 
 

                        

B1  
Proposed 

                        

Actual 
 

                        

C1  
Proposed 

                        

Actual 
 

                        

C2  
Proposed 

                        

Actual 
 

                        

C3  
Proposed 

                        

Actual 
 

                        

Start date Mid-Term  End date 
X=Progress reports 

I =Inception report 
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C4  
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Actual 
 

                        

C5  
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Actual 
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Proposed 

                        

Actual 
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7.1. Acorduri de colaborare 

7.1.1 Acord de colaborare intre Fundatia Carpati si Universitatea Transilvania din Brasov 

(Anexa nr. 71.1 pag. 1) 

7.1.2 Acord de colaborare intre Fundatia Carpati si ICAS Brasov (Anexa nr. 71.2 pag. 10) 

7.2. Livrabile 

7.2.1. Minuta intalnirii (Anexa nr. 72.1 pag. 20) 

7.2.2. Raport de initiere/Raport anual 2012(Anexa nr. 72.2 pag. 21) 

 

7.3.   Lista anexelor 

 

Nr. 

Anexă 

Denumire Anexe Nr. 

pg. 

7.1.1 Acord de colaborare între Fundaţia Carpaţi şi  Universitatea Transilvania din 

Braşov 

1 

7.1.2 Acord de colaborare între Fundaţia Carpaţi şi ICAS 10 
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7.2.1 Minuta întâlnirii 20 

7.2.2 Raport de iniţiere al proiectului 21 

7.3 Anexe  

A1.2 Fişe de post ale echipei de management 31 

A1.3 Draftul planului de achiziţii pe partener 45 

A1.4 Baza de date echipamente 57 

A1.5 Planul de lucru al proiectului 59 

A1.6 Organigrama echipei de management 60 

A1.7 Organigrama structurii de monitorizare 61 

A2.1 Raport de analiză a factori interesaţi 62 

A2.2 Baza de date a studiului sociologic CD 

A2.3 Model chestionar aplicat 82 

A3.1 Raport preliminar regim hidro-pedologic 96 

C1.1 Caiet de sarcini 105 

C1.2 Contract 110 

C1.3 Proces verbal de predare primire a amplasamentului 120 

C1.4 Decizie internă ICAS 123 

C1.5 Proces verbal de recepţie intermediară 124 

C1.6 Raport de activiatate nr. 1 – servicii de amenajare peisagistică 128 

C1.7 Hărţi materializarea limitelor siturilor 130 

C1.8 Hărţi îmorejmuire cu gard viu 131 

C2.1 Hărţi a UA-urilor  unde se aplică ajutorarea regenerării naturale a aninului şi 

a frasinului şi a suprafeţei demonstrative de un ha în UA 6D 

132 

C3.1 Buletine de analiză 133 

C3.2 Proces verbal colectare ghindă 134 

C3.3 Hartă amplasament semincer 135 

C4.1 Raport intermediar de progres 136 

C4.2 Hărţi cu canalele de colmatare, izvorele de decolmatat şi suprafeţe eliminare 

lante invazive 

138 

C5.1 Acord de colaborare Primaria Hărman 139 

C5.2 Acord de colaborare Primaria Prejmer 141 

C5.3 Acord de colaborare Primaria Sânpetru 143 

C5.4 Raport de patrulare 145 

C5.5  Proces verbal de patrulare 147 

C6.1 Harti GIS tipărite 148 

C6.2 Bază de date GIS actuală în format Geo Data Base în format electronic CD 

E1.1 Comunicat de presă 150 

E1.2 Comunicat de presă 151 

E1.3 Broşuri 152 

E1.4 Banner 160 

E1.5 Poster proiect 161 

E1.6 Pixuri personalizate 162 

E1.7 Invitaţie de participare Hărman şi Agenda întâlnirii 163 

E1.8 Invitaţie de participare Prejmer şi Agenda întâlnirii 165 

E1.9 Invitaţie de participare Sânpetru şi Agenda întâlnirii 167 

E1.10 Minuta întâlnirilor Hărman 169 

E1.11 Minuta întâlnirilor Prejmer 171 

E1.12 Minuta întâlnirilor Sanpetru 173 
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E1.13 Lista participanţi Hărman 174 

E1.14 Lista participanţi Prejmer 175 

E1.15 Articol în presa locală 176 

E2.1 Print screen Web-site 178 

E2.2 Prin screen Forum de discuţii (Facebook) 179 

E3.1 Panouri informative ( ROSCI0055 şi ROSCI0170) 180 

E4.1 Invitaţie de participare campanie de igienizare 182 

E4.2 Model Broşură 183 

E4.3 Model şapcă   184 

E4.4 Model tricou 185 

E5.1 Invitaţie de participare Austria 187 

E5.2 Lista participanţilor 189 

F1.1 Fişele de post ale echipei de implementare 190 

   

 

 

7.4. Indicatori de rezultat 

 

Inventories & studies = studii preparatorii pentru actiuni de conservare a habitatelor 7210*, 

91E0, 91I0 și a speciilor Liparis loeselii, Adenophora lilifolia, Ligularia sibirica (Studiu socio-economic, 

Analiza regimului hidro-pedologic). 

Land purchased = cumpărare și plată compensatorie unica pentru terenurile din habitatele7210*, 

91E0. 

     

Part 1 - Preparatory actions     

Table 1 - Types of preparatory actions planned (A, B actions) 

Types of 

preparatory 

actions 

No. of 

preparatory 

actions 

Species 

involved 

(Latin name) 

Type of 

habitats 

involved 

(*)  

No. of 

species 

involved 

No. of 

habitats 

involved 

No. of 

N2000 

sites 

involved 

Surface 

involved 

(ha) 

Budgeted 

cost (€) 

Plans of 

project 

measures 

        

Action plans                 

Management 

plans 
                

Guidelines                 

Inventories & 

Studies 

2 

Liparis 

loeselii, 

Adenophora 

lilifolia, 

Ligularia 

sibirica 

7210*, 

91E0, 

91I0 

Ex ante 

monitoring 
                

Ex post 

monitoring 
                

Permit 

procedures 
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New Natura 

2000 area  

Land 

purchased 

Other (please 

specify) 

Total  (Every 

item counted 

only once) 

         

 
Part 2 - Concrete actions 

 

Natura 2000 site restoration/ improvement = suprafata delimitata, perimetru bornat, numar de puieti prinsi in 

fiecare an, numar de puieti completati dupa primul an 

Suprafata inundata, cantitate de deseuri rezultata, numar de saci rezultati in urma decolmatarii, cantitatea de cioate 

si specii forestiere rezultate in urma decolmatarii, cantitatea de specii invasive rezultate in urma decolmatarii, 

suprafata de habitat acoperita cu plantule viabile de Liparis loeselii, Adenophora lilifolia, Ligularia sibirica 

Conservation actions = numarul de puieti descoplesiti, numarul de puieti din degajari curente si intarziate, 

marimea suprafetei mobilizate in jurul semincerilor, numarul de puieti descoplesiti, marimea suprafetei de 

regenerare a stejarului, numarul de puieti plantati in completari 
 

Table 2 - Best practices/concrete techniques//conservation actions/methods planned (C actions) 

Deliverable 

No. of 
concr
ete 

action
s 

Species 
involved 

(Latin 
name) 

Type of 
habitats 
involved 

(*) 

No. of 
species 
involved 

No. of 
habitats 
involved 

No. of 
N2000 
sites 

involved 

Surface 
involved 

(ha) 

Budgeted 
cost (€) 

Natura 2000 site 
creation 

                

Natura 2000 site 
restoration/ 
improvement 

4 

Liparis 
loeselii, 

Adenophora 
lilifolia, 

Ligularia 
sibirica 

Conservation 
actions 

 4   
 91E0, 

Reintroduction                 

Ex situ 
conservation 

                

Removal of alien 
species 

                

Others (please 
specify) 

                

Total  (Every item 
counted only 
once) 
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Part 3 - Awareness raising and communication  
Table 4 - Workshops, seminars and conferences 

 

Gradul de informare a instituțiilor, localnicilor și turistilor vis a vis de impornața siturilor Natura 2000 și 

eforturile facute de Life pentru refacerea habitatelor prioritare degradate 

Numarul de personae informate pe grupuri de interese: agricultori, pastori, silvicultori, vanatori, 

comunitati si administratii locale, turisti, investitoti, ONG-uri si institutiile statului 
 

 

Target audience: General public 
Specialised audience (e.g. decision-

makers) 

Very specialised 

audience (e.g. experts, 

academics) 

Number of 

participants: 

Local/ 

Regional 
National 

EU/ 

Interna

tional 

Local/ 

Regional 
National 

EU/ 

International 

Local/ 

Regional 
National 

0-25 

participants 
               

25-75 

participants 
1     15     19   

75-100 

participants 
                

More than 100 

participants 
                

Total budgeted 

cost (€) 
45484 

 

Table 5 - Media and other communication and dissemination work 
 

Type of media No. 

Project website: average number of visitors per month 25 

Press releases made by the project 4 

General public article in national press   

General public article in local press 1 

Specialised press article   

Internet article   

TV news/reportage   

Radio news/reportage   

Film produced   

Film played on TV   

Film presented in events/festivals   

Exhibitions attended   

Information centre/Information kiosk   

Project notice boards   

Other (please specify)   

Total budgeted cost (€) 11720 
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Table 6 - Publications 
   

Type of publication 
No. 

published 

No. of 

copies 
Languages 

Layman's report 1  1 RO  

Manuals  - -  -  

Leaflets  - -   - 

Brochures 1 600 RO/EN/GER 

Posters 1 200 RO 

Books 1 400 RO 

Technical publications 1 400 RO 

Other (please specify)  -  - -  

Pens 1 600 RO 

Autocolant 1 500 RO 

Cap 1 300 RO 

T-shirts 1 300 RO 

Informative panels  1 12 RO  

Total budgeted cost (€) 19450   

 

Table 7 - Educational activities  

Establishment involved 
No. of 

students 

Kindergartens/Primary schools 150 

Secondary schools 150 

Higher education establishments 500 

Total budgeted cost (€) 39752 

 


