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2. Lista abrevierilor
Project acronym
COORDINATING BENEFICIARY

LIFE 11 NAT/RO/828

FUNDAȚIA CARPAȚI

FC

ASSOCIATED BENEFICIARY
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ȘI
AMENAJĂRI SILVICE STAȚIUNEA BRAȘOV

ICAS

FACULTATEA DE SILVICULTURĂ ȘI
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PRIN UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV

UTBV

Other
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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. 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 de tip A Activitățile pregătitoare de tip A, au fost inițiate prin demararea analizei
grupurilor de interese din zona proiectului şi au continuat cu analiza regimului hidropedologic al celor două situri din proiect. Acţiunile A1 şi A2 s-au finalizat la termenele
stabilite, iar A3 a fost întârziată până în septembrie 2014 din cauza imposibilităţii (costuri
foarte ridicate) de a contracta o firmă de foraj pentru realizarea puţurilor necesare
determinării nivelului hidric.
Activităţi de tip B Activitatea de cumpărare şi închiriere terenuri s-a inceput mai devreme
decat data initială s-aufacut toate demersurile premergatoare concesionării (intalniri cu
primarii , prefectul APIA, Cadastru Direcţia Silvica, Direcţia Agricola, Garda de Mediu, APM
dar actualmente lucrările sunt într-un impas datorat aparitiei OUG 34/2014 care nu permite
inchiererea suprafeţelor de fâneaţă decat crescatorilor de animale. Reamintim ca in cartea
funciară 70% din mlastini sunt trecute ca fanate. Astfel lucrările se tergiverseaza nejustificat
datorită imposibilităţii autorităţilor de a concesiona. Posibilitatile de concesionare sunt: 1. Sa
ne inscriem ca si crescători de animale. 2. Sa obtinem o derogare de la Ministerul agriculturii,
pentru concesionare –fapt nesolicitat deocamdată intrucat parcelarul (delimitarea cadastrală
precisa a terenului pe propietari şi categorii de folosinţă fost respinsă a 3 ori nejustificat de
catre Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Braşov, situaţie care durează de 6 luni.
Acțiunile concrete de conservare au început conform planului inițial, unele dintre ele fiind
demarate mai devreme decât termenele stabilite în proiect.
Activitatea C1În perioada premergătoarea Raportului Initial au fost amplasate un număr de
60 borne ancorabile din beton şi metal, pe conturul celor două situri, definitivându-se
bornarea în zona mlaştinii Hărman (ROSCI0055). Tot în această perioadă s-a început şi
definitivat împrejmuirea cu gard viu şi gard din lăturoaie a mlaştinii Hărman ROSCI0055
Intre Raportul inţial şi cel de Progres s-a definitivat bornarea ambelor situri cu un număr de
370 de borne şi s-a început şi definitivat imprejmuirea cu gard viu şi lăturoaie a mlaştinii
Prejmer. După raportul de progres s-au mai plantat 1570 de metri de gard viu si s-au facut
completari la cel existent primăvara şi toamna anului 2014. Numarul total de puieţi care s-au
plantat până în 2014 este de 19040 puieţi
Activitatea C2Activitatea 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, prevăzute iniţial în
proiect. In primavara anului 2013 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. In toamna anului 2013 sau plantat 1400 puieţi de anin în completari în 3 ua pe o suprafaţă de 5,1 ha. În primăvară lui
2014 un numar de 3000 de puieţi s-au plantat în 3ua pe o suprafata de 4,8ha iar în toamna lui
2014 un număr de 2400 puieţi in ua 8B pe u suprafaţa de 2.2 ha..
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Activitatea C3 Conservarea vegetaţiei de silvostepă eurosiberiană cu Quercus din habitatul
(91IO*), a început mai devreme decât fusese programată întrucât anul 2012 a fost un an cu
fructificaţie bogată la stejar an in care s-a recoltat ghinda de la cei 68 de seminceri.
S-au realizat un număr de 7000 puieți de stejar din ghinda recoltată în toamna anului 2012.
Acestia au fost ingrijiţi până în primăvara lui 2014 în sera ICAS după care în primăvara au
fost mutaţi in solarul achiziţionat la UTBV şi instalat la Sânpetru.
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
sera şi descopleşirea puieţilor de stejar precum şi mobilizarea solului în jurul celor 68 de
seminceri din u.a 2E.
In vara anului 2014 a apărut o infestare a stejarului cu Microsphaera abbreviata care a fost
tratată cu fungicid sistemic Tilt în concentraţie 0,03%.
Activitatea C4 Au fost identificate și marcate un număr de 7 canale în cele două mlaștini care
s-au colmatat și 7 izvoare principale care au fost marcate și igienizate. In fiecare an se face
igienizarea şi decolmatarea izvoarelor ori de câte ori este nevoie. Barajul executat la Hărman
colmatează natural cele 2 canale. 2 izvoare principale de protecţie şi 15 izvoare mai mici din
mlaştina Hărman au fost periodic (ori de cate ori a fost nevoie) curăţate şi decolmatate.
Actiunea C4 s-a continuat cu ridicarea nivelului apei freatice prin construirea a încă doua
baraje ân mlaştina Prejmer decolmatarea periodica a celor 5 izvoare principale şi curăţirea
celorlalte 70 . 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 păşunatului 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 pe limita cu terenurile
agricole din 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 in 2013-2014, una dintre ele reaparand in
primavara lui 2014 . S-au realizat întâlnirile cu primarii şi fermierii privind reglementarea
pășunatului.
În ceea ce privește dezvoltarea unui Sistem Informatic Geografic – GIS, acţiunea C6
lucrările efectuate până în prezent s-au axat în principal pe strângerea mai multor straturi
tematice care au fost integrate în baza de date:
- Straturi de tip raster: planuri topografice, aerofotograme, modelul digital al terenului
- Straturi vectoriale: Corine Landcover, infrastructura de transport, arii protejate,
vârfuri, râuri, localităţi, limite judeţ, limitele ale fondurilor cinegetice, tipuri de pădure
- Straturi vectorizate sau obţinute prin ridicări GPS din teren: aria proiectului, borne, drumuri
principale si secundare, izvoare, puncte de acces în ariile protejate, arbori seminceri, stâne,
canale artificiale, canale de colmatare, limitele mlastinilor, garduri de puieti si laturoaie
În cadrul acțiunii D1 s-au produs întârzieri datorate celor două studii hidro-pedologice
cuprinse în acțiunea A3 și nefinalizate în termenul stabilit inițial. Între timp, monitorizarea a
fost demarată în paralel cu acțiunea A3, realizându -se deplasări în teren pentru preluarea
datelor legate de evoluția regimului hidric al solului, pentru mlaştina Hărman.

RESTAURAREA ȘI AJUTORAREA PROCESELOR NATURALE ÎN PĂDURILE ȘI MLAȘTINILE EUTROFE DE LA PREJMER ȘI HĂRMAN
(LIFE 11 NAT / RO / 828)

Mid term LIFE+

6

Acțiunea s-a demarat prin generarea randomică a suprafețelor de monitorizare în GIS. În total
s-au considerat 12 suprafețe de probă pentru habitatul 91E0* și 18 suprafețe de probă pentru
habitatul 91I0*. Pentru habitatul 7210* s-a generat un număr de 63 de suprafețe de probă,
În cadrul activităților de educare și informare , s-a încercat implementare și promovarea
proiectului și au fost inițiate acțiuni educaționale. În fiecare din localităţile 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.
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 rapoartele (locaţia
amplasarii panoului in teren şi mentiune cu poziţia oficiala a Comisiei Europene), s-au
realizat şi montat panourile tematice.
S-au colectat 644 de saci menajeri din cele 5 acţiuni de ecologizare realizate cu elevi ai
scolilor generale din localităţile Prejmer, Hărman, Sânpetru şi studenţi ai Facultăţii de
Silvicultură şi Exploatări Forestiere, membrii ai cercului de vânătoare (activitatea E4). S-au
realizat 3 schimb de experienta in Parcurile Naționale Donau-Auen, Austria și Ferto Hansag,
Ungaria.

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.
Echipa LIFE for MARSH a efectuat 3 schimburi de experienţa cu alte proiecte LIFE: unul
extern, in Anglia, la Plas Menai (Wales) si 2 in Romania, la Tusnad, la incheierea proiectului
LIFE Ursus, 08 NAT/RO/000500 proiect implementat de către ACDB Vrancea şi la proiectul
LIFE Connect Carpathians (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
aceata lucrare.
Datorită redimensionării volumului de muncă pentru impăduriri şi completări, producerea de
puieţi de anin, recondiţionarea vandalizarilor, care au inceput sa apară este necesară
suplimentarea cu 2 posturi de muncitori. Dacă iniţial s-a discutat cu partenerul UTBV
angajarea şi intrucât acest lucru este foarte greu de realizat la o instituţie de stat, s-a luat
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hotărârea că este mai fezabilă angajarea la FC, care va suporta cheltuielile acestora prin
redimensionarea orelor acordate directorului de proiect.
Cumpararea terenurilor este deocamdata stopata pana la clarificarea parcelarului de la
Prejmer, dupa care se fac demersurile la minister pentru scoaterea terenurilor din mlastină de
sub incidenţa OUG34/2014.
Traseele tematice au fost realizate cu întârziere însă ele sunt finalizate la momentul actual.
Este de remarcat că nu s-a găsit cea mai bună soluţie pentru legarea celor 4 trasee tematice
intrucât situl ROSC00170 Pădurea şi mlaştinile Eutrofe de la Prejmer este străbatut de drumul
naţional DN foarte circulat care leagă Transilvania de Moldova. De asemenea legarea acestor
trasee tematice de Cetăţile fortificate ale saşilor din Prejmer, Hărman şi Stupini au deviat
oarecum traseul prelungindu-l însă ţinând cont că la Prejmer sunt peste 10000 de vizitatori
anual am considerat ca acesta poate fi un atuu pe viitor. Parcursul traseelor trece prin zone
neprietenoase din sat cu drumuri de pământ, in care localnicii incă depozitează gunoaie. Deşi
primarul localităţii Prejmer, ne-a promis sprijinul acesta nu s-a realizat deocamdată.
3 panouri informative au fost vandalizate pentru care nu am gasit făptaşul, însă am informat
primarii, APM şi garda de Mediu. Dacă acestea se mai repetă vom fi nevoiţi să facem
reclamaţii la poliţie care se vor lăsa cu sancţiuni.
Din cele 37 de stâne care păşunau pe teritoriul celor doua situri , in urma hotarârii luate de
comun acord cu primarii pentru interzicerea păsunatului pe timp de 2 ani în situri, la începutul
primaverii nu mai era nici o stana. Făcând abuz de poziţia sa in comunitate, preotul ortodox
din Lunca Călnicului, sat apartinător Prejmerului şi-a adus stana inapoi pasunand de multe ori
in interiorul mlastinii. Desi a fost atenţionat în repetate rânduri acesta nu s-a conformat,
singura soluţie rămânând sancţiunea. Aplicarea de sancţiuni nu vrem sa devină o practică
ştiind ca este de preferat o comunitate conşientizată şi educată decat una in care sa se domine
anarhia.
Daca Ligularia sibirica şi Adenophora lilifolia s-au înmulţit anul acesta numai prin simpla
măsură de interzicere a păsunatului, Liparis loesseli se menţine în continuare foarte rară 1
exemplar in mlaştina Prejmer şi nici unul în Hărman, care nu ne-a permis sa culegem nici
seminţele. Din păcate la mlaştina Stupini unde, anul trecut s-au identificat 10 plante de
Liparis loesseli, anul acesta nu mai era nici una. Soluţia a rămas găsirea altor surse de
seminţe, dacă nu din ţară atunci din străinătate şi cel mai probabil din Polonia unde exista
cercetări şi multiplicari in vitro.
4. Descrierea administrativa
In decursul perioadei de raportare nu au fost schimbari majore. Inainte de Progress Report
Responsabilul stiintific (Dumitriu Gheoghe-ICAS) s-a pensionat si a fost inlocuit de catre
Roxana Cazacu, angajata a aceleiasi institutii, iar Negrea Dan inginer de teren in cadrul
Fundatiei Carpati a fost inlocuit de Miria Adrian. Intre progress report si Mid term nu au
intervenit schimbări în structura de personal a consorţiului de implementare a proiectului.
In vederea asigurarii unei implementari eficiente a proiectului, intalnirile saptamanale sunt
organizate cu membrii echipei de implementare care sunt dedicati proiectului intr-un procent
de peste 50 % (Ionescu Georgeta-MP, Gridan Alexandru-IT, Miria Adrian-IT, Ionescu AncaRA, 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 problemă semnificativă si cel putin odată
pe luna pentru a discuta progresul general al proiectului .Astfel, au fost organizate diverse
întâlniri în perioada noiembrie 21012-decembrie 2014.
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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
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.
Raportul de progres (Progres Report) a fost predat in data de 1.02.2014 şi acopera activitatile
desfasurate in perioada 31.05.2013 pana in 01.02.2014, perioada in care s-au desfasurat toate
activităţile mai putin cele finalizate inainte de mai 2014. Livrabilele Raportului de Progres
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care au fost anexate şi predate sunt: Raport final privind hidrologia şi solurile din Mlaştina
Hărman(A3);Raport preliminar privind hidrologia şi solurile din Mlaştina Prejmer(A3);Raport
final privind Delimitarea şi materializarea limitelor Siturilor ROSCI00170 şi ROSCI0055(C1)
Raport de progres refacerea aninişurilor(C2); Raport de progres regenerare Silvostepa(C3)
Raport de progres refacere mlaştini(C4); Raport de patrulare(C5); Raport progres Impact
antropic (C5);Raport de activitate privind baza de date GIS(C6); Raport de progres
promovarea obiectivelor şi rezultatelor proiectului(E1); Raport de progres realizare website şi
forum de discuţii(E2);; Raport de progres realizarea şi instalarea panourilor informative(E3);,
Raport de progres campanie de conştientizare şi pentru promovarea SCI-urilor(E2); Raport
anual privind schimbul de experienţă (E5); Raport anual privind schimbul de experienţă cu
alte proiecte LIFE (E1);Raport anual de proiect(F1)
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 intârzieri de la activitatile A3 si E5 s-au remediat. Aceste actiuni şi-au
indeplinit obiectivele initiale pana in trimestrul II din 2014.

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;
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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);
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 a anului 2012 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 dnei 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.
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 anexele raportului initial al proiectului
S-a elaborat draftul planului de achiziţii pe proiect şi pe fiecare partener în parte cu
stabilirea procedurilor legale de achiziţie
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 (Inception report)
S-a pus la punct calendarul de desfăşurare al proiectului / planul de lucru al
proiectului, metodele de lucru si întârzierile posibile (Inception report)
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.
Statut / 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 s-au continuat în activitatea F1.
Acţiunea a fost finalizată, prin îndeplinirea obiectivelor prevăzute în proiect. Echipa
de management constituită este funcţională, fiind îndeplinite formalităţile legale şi
administrative de funcţionare ale acesteia. De asemenea, structura de monitorizare asigură
verificarea progresului în implementare. Partenerii au stabilit modalităţile de raportare şi flux
al documentelor, nefiind înregistrate dificultăţi în această zonă. Activitatea a avut anexată în
Raportul de început 7 anexe

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.
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
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
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aplicării chestionarului. 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.
Activitatea a fost finalizată în termenul propus în proiect (Martie 2013), prin
recepţionarea studiului sociologic si a bazei de date create în timpul aplicării chestionarului.
Acest studiu a reprezentat baza de pornire in stabiliriea planului de actiune privind
constientizarea comunitatilor locale.
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:
Activitatea va continua cu activitatea D3 prin monitorizarea impactului acţiunilor
proiectului asupra categoriilor sociale din zona proiectului, precum şi monitorizarea
implementări recomandărilor identificate în urma analizei necesităţilor şi aşteptărilor
factorilor interesaţi.
Activitatea a avut anexată în Raportul de început 3 anexe

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.
Progresul înregistrat:
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).
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Au fost realizate toate cele 12 foraje în mlaştina Hărman, 27 în mlaştina Prejmer şi este
finalizat şi studiul hidropedologic pentru mlaştina şi pădurea Prejmer. Datele obţinute din
măsurătorile repetate ale nivelului apei din foraje au fost utilizate pentru calibrarea unor
modele hidrologice ale tuturor terenurilor din sit, modele pe care s-au realizat 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 imediată vecinătate a siturilor.
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.
Pentru mlaştinile Hărman şi Prejmer 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. Datele obţinute vor fi utilizate în realizarea unor simulări
hidrologice, pe baza s-au stabilit lucrări necesare protejării şi îmbunătăţirii condiţiilor
hidrologice din mlaştina Hărman. (Anexa A3.1)
Au fost efectuate ridicări topografice de precizie, care au vizat reţeaua de rigole şi şanţuri
naturale, amplasamentul forajelor precum şi microrelieful întregului sit. Ridicarea în plan a
ariei protejate, cu elementele de nivelment şi detaliile mai sus menţionate, au fost finalizate în
luna august 2014. Nivelul apelor, atât cele de suprafaţă, cât şi cele de adâncime, materializate
în hărţile şi planurile anexate, sunt preluate la data 28.08.2014 conform măsurătorilor din acea
data.
Prin estimarea parametrilor bilanțului s-a constatat că pentru creșterea volumului de apă
stocată în perimetru, și prin aceasta creșterea nivelului freatic trebuie limitate scurgerile de
suprafață din cuprinsul zonelor analizate. Un alt element important constata prin analiza
elementelor bilanțului hidrologic, îl reprezintă faptul că nivelul apelor subterane este foarte
puțin sensibil la diferențele de precipitații căzute, diferențele constatate în anii 2013 (an
secetos) și 2014 (an ploios) fiind de ordinul 10-15 cm, demonstrând că hotărâtor în bilanț este
aportul freatic din pânza de adâncime.
Pe baza concluziilor studiului au fost elaborate recomandări de management privind regimul
hidrologic (Anexa A3.2)
Probleme apărute / soluţii găsite/ problem nerezolvate:
In anul 2013 initial 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,
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achiziţionare unei foreze pentru foraje până la 15 m adâncime, a fost 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.
A fost solicitată o alocare bugetară pentru valoarea de 5000 euro care s-a acoperit din
economisirii la fiecare achiziţie de echipamente.
După achiziţionarea forezei acţiunea s-a putut realiza în condiţiile expuse mai sus.
.
Menţionăm că forarea pentru determinarea nivelului apei freatice a fost 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 floră
periclitate (Ligularia sibirica, Liparis loesseli, Adenophora liliifolia).

Continuarea activităţii
Activitatea s-a încheiat dar monitorizarea regimului hidric prin metodologia determinată se
va continua in activitatea D2
Anexe:
Anexa A.3.1.
Anexa A.3.2.

Raport privind hidrologia si solurile din cuprinsul mlastini Prejmer
Măsuri structurale de refacere a proceselor hidrologice din cuprinsul Pădurii Prejmer
şi a mlaștinilor eutrofe Hărman şi Prejmer

1
18

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 ROSCI0170 Pădurea şi Mlaştinile Eutrofe de la
Prejmer (28 ha) şi ariei 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:
Acţiunea a început de la primele întâlniri cu primari prin discuţii în vederea
concesionării/cumpărării pe cele două direcţii: Primăria Hărman şi Primăria Prejmer.
In privinţa concesionarii mlaştinii de la Hărman, procedurile sunt aproape de final. Există un
raport de evaluare înaintat către consiliul local (Raport de evaluare 2004/2013), întocmit de
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un evaluator independent şi solicitat prin Hotararea Consiliului Local nr. 45/19.12.2012 In
baza acestuia s-a intocmit caietul de sarcini si documentatia de atribuire (Anexa B1.3), pentru
cele 2 loturi de teren in zona de protectie Natura 2000, cu o suprafata totala de 36.190 mp
(34.692 mp - lot 105914; 1.498 mp - lot 105952). Durata concesiunii este de 10 ani, cu
posibilitate de prelungire 5 ani. Din păcate, nu s-a putut obţine o perioadă de concesiune mai
mare (20 de ani, precum ne-a fost recomandat de către monitorul nostru prin discutiile purtate
pe mail), datorita cresterii semnificative a costurilor si prevederilor legislative care stipuleaza
momentan aceasta perioada ca normala pentru acest tip de concesiune. Totuşi, acesta perioada
de concesiune garantează atingerea obiectivelor proiectului, intrucât acest teren va fi trecut în
Cartea Funciara ca sit Natura 2000 si teren in conservare. Deci odata ce are aceste mentiuni in
CF, acesta nu va mai putea fi folosit pentru constructii, agricultura sau ca spatiu intravilan
(este automat exclus de la urbanism). Plata compensatorie unica nu este posibila in cazul
concesionarii. Concesiunea presupune plata unei redevente lunare, stabilita prin raportul de
evaluare. Pentru cele doua loturi care se doresc a fi concesionate in mlastina Harman, raportul
de evaluare 2004/2013 mentioneaza ca pret de pornire a negocierii valoarea de 0,2223
lei/luna/mp (10 ani*36.190 mp*0,2223 lei/mp/an=80.450,39 lei (17.895,76 euro, la cursul
BCE 2014). Redeventa va fi platita trimestrial Primariei Harman, conform contractului de
concesiune, in cazul neobtinerii unui acord de plata integrala la inceputul perioadei de
concesiune, prin punerea la dispozitie a intregii sume intr-un cont destinat exclusiv acestei
operatiuni.
In perioada urmatoare se va desfasura procedura de licitatie, care se va finaliza prin semnarea
contractului de concesiune cu Primăria Hărman. Acesta concesiune facilitează semnificativ
implementarea proiectului, prin posibilitatea implementării acţiunilor concrete stabilite prin
contractul de finantare Life for Marsh, ref. NAT/11/RO/828.
În ceea ce priveşte Primăria Prejmer s-au purtat discuţii cu proprietarii împreună cu primarul
şi registrul agricol al primăriei. De asemenea, s-au efectuat masuratori topografice pentru
stabilirea execta a suprafetei mlastinii. In urma acestora, s-a constatat ca mlastina are o
suprafata totala de 61,59 ha (suprafata diferita fata de estimarile initiale), din care 18,9 ha sunt
in proprietatea publica a primariei . In perioada urmatoare se doreste initierea procedurii de
concesiune a acestei suprafete. Se va propune plata intregii redevente dintr-o singura transa.
Concesiunea propusa va fi pentru 49 de ani, in vederea garantarii continuarii gestionarii
durabile a acestui habitat. Restul de 1,1 ha de mlastina se doresc a fi achizitionati de la
proprietari privati. Avem o situatie a proprietatilor (Anexa B1.5- Situatia proprietarilor privati
din mlastina Prejmer), care detin aproximativ 16 ha, din cele 61,59 ha ale mlastinii. In privinta
celor 8 ha de teren pădure habitat 91E0*, s-a identificat ca proprietar Directia Silvica. Speram
intr-o colaborare cat mai eficienta cu acesta institutie in legatura cu trasferul proprietatii
acestei suprafete.
Datorita unor factori neprevazuti progresul inregistrat la aceasta activitate nu a avut finalitatea
asteptata.
Toate procedurile efectuate pana in anul 2013 au fost sistate datorita unei Ordonante de
urgenta a guvernului, OUG34/2013. Aceasta ordonanta a dizolvat bazele legale care faceau
posibila aceasta actiune, iar daca acordul de concesiune ar fi fost semnat cu proprietarii de
terenuri(primaria Harman), prefectura ar ar fi atacat-o in contencios administrativ.
In cazul terenurilor de la Prejmer dificultatile au fost legate de planul parcelar al acestora care
până în prezent a fost respins de 3 ori. Momentan suntem în aşteptare, parcelarul fiind depus
încă odată cu speranţa ca de această dată va fi aprobat.
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Dupa aprobarea parcelarului de la Prejmer se va face un memoriu pentru ambele situaţii
Prejmer şi Hărman, un memoriu către Ministerul Agriculturii pentru dereogări de la
OUG34/2013.
Având în vedere modul de desfăşurare al acestor acţiuni şi dificultăţile birocratice întâlnite în
cadrul acesteia solicităm prelungirea termenului de realizare a acestei acţiuni până în
ianuarie 2017. In ciuda acestor dificultăţi întâmpinate considerăm că această prelungire va fi
benefică pentru ca terenurile ce vor fi concesionate până în 2017 vor asigura continuitatea
proiectului şi în after LIFE făra dificultăţi, deoarece până în 2027 nu vor fi ameninţări
neprevăzute.
Măsurile şi acţiunile propuse la celelalte activităţi vor decurge pe aceste terenuri conform
planificărilor.
Activitatea a avut anexată în Raportul de început 5 anexe
Probleme apărute / soluţii găsite/ probleme nerezolvate:
Plata unică compensatorie-redevenţă / plată eşalonată pe durata proiectului sau constituirea
unui depozit în favoarea primăriei cu plata întregii sume;
Lipsa interesului pentru vânzarea terenurilor / inchirierea terenurilor şi de la personele fizicerepetarea întrevederilor cu proprietarii de teren şi reprezentaţii primăriei;
Habitatul 91E0* de pădure din Prejmer este în proprietatea Direcţiei Silvice. Din discuţiile
purtate până acum, transferul proprietăţii către unul din partenerii proiectului presupune o
procedura anevoioasa, cu implicarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice.
Aparitia OUG34/2013 care a sistat temporar aceasta activitate
Continuarea activităţii:
Vom prelungi activitatea până în trimestrul III al anului 2017.
Anexe
Anexa B.1.1
Anexa B.1.2.
Anexa B.1.3.
Anexa B.1.4.
Anexa B.1.5.
Anexa B.1.6.
Anexa B.1.7.
Anexa B.1.8.

Raport de progres privind achizitionare teren
OUG34/2013
Adresa catre primaria Prejmer privind concesionarea a 20 de ha teren
Adresa catre prefectura Brasov privind realizarea unei intruniri
Întunire prefectura judetului Brasov
Prezenta intalnire prefectura Brasov
APM -punct de vedere privind deblocare proiect LIFE FOR MARSH
Hartǎ -Plan de situaţie Comuna Prejmer, Jud. Braşov

25
28
38
39
41
44
46
48

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.
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Rezultate aşteptate
1. 2 situri NATURA 2000 în suprafaţă de 727 ha, delimitate în teren prin borne topo, în
număr de 370 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.
La sfârşitul operaţiunii a rezultat 2 situri Natura 2000 (ROSCI 0055 sau ROSCI 0170), în
suprafaţă totală de 727 ha, delimitate în teren prin 370 de borne topografice.
Operaţiunea s-a încheiat conform graficului în luna septembrie a anului 2013.
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 amplasamentelor, aflate în siturile ROSCI 0170 (Mlaştina Prejmer) şi ROSCI
0055 (Mlaştina Hărman).
Executarea propriu zisă a lucrărilor de execuţie împrejmuire cu gard viu, pentru anul
2013, a fost realizată în două perioade:
- perioada I : 10-27 aprilie 2013 s-a înprejmuirea totală a mlaştinei Hărman, cu o lungime de
1200 ml. Total puieţi plantaţi pentru gardul viu din mlaştina Hărman este de 12.000 buc.
- perioada II: 04-22 noiembrie 2013 s-a împrejmuit 50% din suprafaţa totală propusă pentru
mlaştina Prejmer, cu o lungime de 2562 ml. Total puieţi plantaţi pentru gardul viu din
mlaştina Prejmer este de 25.620 buc.
Lucrările de execuţie şi întreţinere gard viu în anul 2014 s-a realizat în două perioade:
- perioada I: 12-20martie 2014, pentru situl ROSCI 0170 (Mlaştina Prejmer) s-a continuat cu
lucrarea de împrejmuirea gard viu, astfel că s-au plantat puieţi pe o lungime de 1570 ml gard
viu. Pe această lungime au fost plantaţi 15.700 buc. puieţi.
Tot în această perioadă s-au realizat lucrări de completări gardul viu instalat în anul 2013 în
situl ROSCI 0055 (Mlaştina Hărman). Proporţia completărilor au fost de 25%. Lungimea
gardului viu completat este de 1200ml x 25% = 300 ml gard viu instalat în zonele unde nu sau prins puieţii. Pentru această intervenţie s-au folosit 3000 buc. puieţi.
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În ceea ce privește gardul viu și gardul de lăturoaie, în primăvara anului 2014 (martie-aprilie),
sa finalizat amplasarea gardului viu şi de lăturoaie pe porţiunea rămasă în situtul ROSCI 0170
Pădurea și Mlaștinile Eutrofe de la Prejmer. Tot în această perioadă sa intervenit 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.
Ultima actiune de completare a gardului viu efectuata a avut loc in perioada octombrienoiembrie 2014, actiune in cadrul careia au fost folositi aproximativ 6000 de puieti.
Puietii au fost folositi preponderent in zonele distruse de catre oile care au intrat ilegal in sit
Si in zonele in care apa nu a fost suficienta pentru a asigura o pornire in vegetatie
corespunzatoare a gardului viu, astfel puietii afectati au fost extrasi si inlocuiti cu unii viabili.
S-a depus Raportul de activitate Nr.2, Anul I, înregistrat la I.C.A.S. cu nr. 3195 din data
17.12. 2014 – 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
lăturoaie. Ţinând cont de acest impediment în toamna anului 2013, a fost finalizat 50% din
gardul propus a fi instalat în mlaştina Prejmer.In toamna anului 2014 a fost finalizata
amplasarea gardului viu in mlastina Prejmer, pe langa gardul de laturoaie deja existent.
In mlastina Prejmer am intampinat probleme cu una dintre stane care s-a reinstalat in
apropierea sitului, personalul de teren i-a surprins de nenumarate ori in timp ce pasunau in
interiorul sitului sau in timp ce distrugeau gardul de laturoaie pentru a facilita accesul oilor in
sit. Avem poze si filmari care sustin cele ce au fost prezentate mai sus, de asemenea au fost
informate verbal Primăria Harman si Garda de mediu. In urma acestei informari Garda de
mediu Brasov a si facut un control in teren pentru a verifica cele intamplate.Daca pasunatul nu
va fi sistat pe cale amiabila singura solutie va fi o sesizare scrisa in urma careia se doreste
sistarea fortata a activitatilor ilegale de pasunat in cadrul sitului.
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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 perioada verii se va interveni cu lucrări de întreţinere a gardului viu, ce constau din irigaţii
şi descopleşirea puieţilor instalaţi.
În anii următori, respectiv, 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.
Activitatea a avut anexată în Raportul de Început 8 anexe
Anexe
Anexa C.1.1
Anexa C.1.2.
Anexa C.1.3.
Anexa C.1.4.
Anexa C.1.5.
Anexa C.1.6.
Anexa C.1.7.
Anexa C.1.8.

Proces verbal de recepţie partialǎ nr.3 anul 2
Raport de activitate nr. 3- partial anul 2
Proces verbal de recepţie finalǎ 2014 nr. 3- anul 2
Situaţie de lucrǎri finalǎ nr.3 anul 2
Hartǎ situaţie de lucrǎri nr.3 anul 2
Harta-Delimitarea si materializarea limitelor siturilor ROSCI0170 SI ROSCI 0055
Harta-Imprejmuirea cu gard viu a mlastinilor periclitate habitat prioritar 7210-Mlastina Harman
Harta-Imprejmuirea cu gard viu a mlastinilor periclitate habitat prioritar 7210-Mlastina Prejmer

49
52
55
58
62
63
64
65

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.
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:
În luna noiembrie 2012 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.
A fost identificată şi marcată în teren o suprafaţă de 1 ha din cadrul u.a. 6D.
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
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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.
Descopleșirea puieților de buruienile invazive în u. a. 6D , 7A , 7C, 8B și 8F prevăzute 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.
Începând cu sfârșitul lunii noiembrie 2013, a început și acțiunea de creștere a consistenței
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.
Începând cu luna aprilie 2014, a continuat acțiunea de creștere a consistenței arboretelor de
anin, prin executarea de împăduriri cu anin alb (Alnus incana) și anin n egru (Alnus glutinosa),
în u.a. 7F, 7E, 8A și 8H. Plantarea s-a facut cu 3000 bucăţi puieţi de 2-3 ani, recoltaţi din
habitate similare din judeţul Braşov.
O a doua actiune de impaduriri din 2014 a fost demarata in luna octombrie lucrări ce au avut
ca obiectiv creșterea consistenței arboretelor de anin, prin plantarea de puieți de anin, in
Pădurea Prejmer in locurile indicate de specialiștii ICAS Brașov. Plantarea s-a făcut cu puieți
de 2-3 ani în număr de 1500 bucăți, urmând a se ajunge la un număr de peste 2000 de puieți
plantați pana in primavara 2015.
Acțiunea a fost realizata de specialiștii ICAS Brașov împreuna cu membrii echipei Fundației
Carpați împreuna cu 20 de studenți de la Facultatea de Silvicultura si Exploatări Forestiere
Brașov. Membrii echipei ICAS Brasov impreuna cu membrii echipei Fundatiei Carpati au
identificat in teren locuri similare din punct de vedere al conditiilor stationale si de mediu ,
aceste locuri fiind identificate pe Valea Timisului , Babarunca , Valea Provitei(Diham).
1500 de puieti ce au fost plantati provin din aceste locatii. In solarul UTBV mai avem
aproximativ 600 de puieti de anin proveniti din seminte recoltate de personalul ICAS Brasov.
Acesti puieti sunt inca de dimensiuni prea mici pentru a fi plantati, de aceea vor fi plantati
doar in primavara anului 2015.
Cei 1500 de puieti au fost recoltati la sfarsitul lunii octombrie si au fost depozitati “la sant” in
Padurea Prejmer in apropierea suprafetelor ce urmau sa fie impadurite. Actiunea a continuat
in zilele urmatoare prin plantarea efectiva a puietilor conform schemelor de plantare
recomandate.
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.
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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.
DS Braşov administrator al pădurilor cuprinse în UP1Prejmer, prin adresa nr. 11.197 din
28.10.2013 ne-a dat acest acord pe care l-am inaintat amenajistilor. Astfel prin adresa nr. 134
din data de 17.12.2013, precum si discutiile personale cu cei din colectivul de amenajare a
UPI Prejmer toate lucrările propuse 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 sau realizat fără marirea cheltuielior cu personalul.
Aninii din solar in numar de aproximativ 600 au avut parte de tramente/ingrijire si anume: udari de
cate ori a fost nevoie, completari cu pamant, curatarea de buruieni, de asemenea in noiembrie 2014 a
avut loc actiunea de pregatire pentru iernat prin curatarea de frunze si acoperirea acestora cu paie.
Intrucat in iarna lui 2014 se anunţă geruri mari se impune cumpărarea unei aeroterme care se va
utiliza in solarul cu puieţii de stejar şi anin. Menţiomă că aceasta nu era prevăzută în proiect, dar ea
se va achiziţiona din economiile altor achiziţii de echipamente
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 sau realizat impăduriri si completari.
Recoltarea seminţelor de anin alb şi negru din habitate asemanatoare.
Producerea de puieţi de anin alb şi negru in sera şi solarul proiectului.
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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.
In primavara 2015 se vor verifica lucrarile de impadurire efectuate in toamna anului 2014, se
vor descoplesii puietii de buruieni, puietii care nu au pornit in vegetatie vor fi inlocuiti cu unii
viabili, de asemenea este necesara taierea crusinului pentru o instalare adecvata a aninului.
Montarea de garduri electrice pe timpul iernii si tuburi de plastic pentru a ii proteja de
animalele ce se hranesc cu scoarta.
Anexe:
Anexa C.2.1.
Anexa C.2.2.

Amenajamentul U.P. II Teliu -OS Teliu
Harta-Parcele unde s-au realizat completari pentru cresterea consistentei
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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.

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). Acțiunea a fost realizată de angajați ai Fundației Carpați în colaborare cu studenți
ai Facultății de Silvicu ltură și Exploatări Forestiere.
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/viabi le la un kg de sămânță pură.
Analiza a fost realizată în cadrul Institutului de Cercetări și Amenajă ri Silvice stațiunea
Brașov.
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
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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 ghive ci. 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.
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 zona protejată ,,Dealul Cetății Lempeș -Mlaștina Hărman”, pe baza observații lor făcute în
teren, la unele exemplare de stejar (Quercus sp.) s-a constatat instalarea bolii produse de
patogenul Microsphaera abbreviata, respectiv făinarea stejarilor. S-a acționat în timp util pe
suprafața afectată cu un fungicid sistemic TILT, in concentrație de 0,03 %. Pentru ca procesul
de stropire sa fie eficient si să acopere intreaga suprafață echipa de intervenție a recurs la
folosirea atomizorului achiziționat prin proiectul LIFE for MARSH.
În luna septembrie a avut loc descopleşirea puieţilor de stejar şi acțiunea de mobilizare a
solului în jurul semincierilor din u.a.2E
Puieţii de stejar care au fost adăpostiţi în sera ICAS, au fost transportati in primavara anului
2014 în solarul UTBV ce a fost amplasat in incinta fazaneriei UTBV localizata la Sanpetru.
In poienile de pe Dealul Lempes a avut loc in vara anului 2014 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
Cei aproximativ 7000 de puieti de stejar ce sunt adapostiti in solarul UTBV au avut nevoie de
un tratament special pe perioada verii mai ales cand temperaturile au fost foarte ridicate a fost
necesara udarea acestora chiar la interval de 2 zile. Udarea a fost problematica pentru ca nu sa
putut folosi sistemul de irigare al solarului din cauza ca prin udarea frunzelor de stejar pe
acestea apare o micoza de fainare, astfel udarea sa facut la fiecare ghiveci in parte cu un
furtun. Sistemul incorporate de irigare al solarului se foloseste numai in perioadele de repaus
vegetative cand puietilor de stejar le-au cazut frunzele si nu mai exista pericolul fainarii
acestora.
Probleme apărute / soluţii găsite/ probleme nerezolvate:
O parte din specialistii angrenaţi in proiect au avut suspiciuni in ceea ce priveste acurateţea
habitatului 9I0 astfel încât la inceputul lunii martie s-a realizat 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.
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Dupa discutiile de la sediul proiectului, specialistii proiectului si invitatii au efectuat o vizita in teren,
pentru a identifica habitatul in teren. Astfel, in u.a. 2E a fost confirmata prezenta habitatului 91I0,
insa pe portiuni mai restranse. In vecinatatea u.a 2E s-a constat o calitate mai buna a acestui habitat.
Astfel, s-a hotrat ca ajutorarea regenerării naturale sa se extinda, cu pastrarea suprafetei de 3,4 ha, si
in alte parcele (2D; 14A). De asemenea Pinul introdus in u.a 1N;1K;1F se poate exploata (este la
vârsta exploatabilităţii) iar stejarul se poate extinde in cele trei parcele unde exista cerintele
ecologice necesare habitatului 91I0. Cele trei parcele în cauză aparţin pădurilor private pentru care
amenajamentul silvic se va reface de abia în 2015. In următoarea etapă se vor incepe negocierile cu
proprietari privati pentru extinderea habitatului 91I0.
Activitatea a avut in rapoartele anterioare 5 anexe
Continuarea activităţii:
In primavara anului 2015 se vor planta puietii de stejar ce au fost adapostiti si pregatiti pentru iernat
fiind acoperiti cu un strat protector de paie pentru a pastra mai bine caldura din solar. Pe perioada
iernii se vor verifica periodic puietii pentru a prevenii inghetul acestora sau pornirea prea rapida in
vegetatie. De aceea temperature si celelalte conditii de mediu trebuie controlate pentru a nu iesii din
parametrii normali pentru aceasta perioada.
Anexe:
anexa c.3.1.

Mobilizarea solului in jurul arborilor si descoplesirea puietilor de stejarpdf
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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:
În perioada martie-aprilie 2013 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.
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- 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.
În perioada martie-aprilie 2013 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).
Au fost identificate 4 zone cu drenuri vechi în teren, iar în perioada iulie-august 2013 a urmat
tăierea speciilor şi scoaterea parţială a cioatelor din vechile drenuri, pentru a diminua la
maxim capacitatea de lăstărire a sălciilor şi plopilor.
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 sa realizat înainte de
coacerea fructelor, pentru a evita eventuala înmulţire.
În același timp, în p erioada august-septembrie 2013 s-au construit alte două baraje în
mlaștina Prejmer tot în scopul ridicării nivelului pânzei freatice.
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.
Izvoarele propuse pentru decolmatare au fost monitorizate și unde a fost cazul, acestea au fost
curățate din nou. Această acțiune urmarește prot ejarea 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 a fost repetata in 2014
deoarece speciile forestiere pioniere au capacitate mare de lăstărire iar prin stresul 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. Datorita iernii blande si a precipitatiilor
abundente din primavera in anul 2014 lucrarile de cosire au fost repetate pentru a stopa
cresterea plantelor invasive
Iulie 2014 – Eliminarea speciilor invazive din zonele protejate (mlastina Harman si Mlastina
Prejmer) s-a realizat de catre angajatii de catre personalul proiectului. Acestia au fost dotati
cu 2 motocoase cu ajutorul carora au cosit selectiv zonele afectate de plantele invazive, avand
grija sa nu distruga celelalte plante specifice mediului de mlastina. Metoda de lucru nu a fost
una foarte rapida dar a fost neinvaziva pentru ca vietuitoarele din mlastina (serpi soparle
rozatoare pasari) au avut suficient timp pentru a scapa. In cadrul acestei actiuni am fost
impresionati de diversitatea faunistica si botanistica a acestor zone.
Vegetatia rezultata a fost apoi stransa cu ajutorul furcilor si depozitata pentru a rezulta un
compost benefic solului.
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In acesta perioada s-a lucrat intensiv in teren pentru eliminarea speciilor invazive. Au fost
eliminate plantele invazive: Solidago canadiensis (sanziana de gradina), Rumex alpinus,
Tusilago farfara, Cirsium arvense (palamida), Urtica dioica, Arctium lappa, Plantago major,
Phragmites communis (stuful), Colamagrotis epigeios. Taierea acestor specii, in sezonul de
vegetatie, pentru diminuarea regenerarii acestora va diminua concurenta pentru apa si efectul
coplesitor si invadant asupra speciilor ocrotite.
În anul 2014 s-au identificat majoritatea locurilor de creștere a speciilor Ligularia sibirica,
Adenophora liliifolia, Liparis loeselii, exemplarele găsite au fost protejate și monitorizate, de
asemenea locatiile plantelor au fost stocate in gps.In mlastina Harman am avut o inflorire
abundenta in cazul specie Ligularia sibirica fiind inventariate peste 100 de exemplare.
Protecția lor a fost realizată prin descopleșiri, Exemplarele găsite au fost atent monitorizate,
pentru ca semințele să fie recoltate în momentul propice. Semințele recoltate sunt depozitate
și păstrare în condiții special care asigura conservarea lor si mentinerea viabilitatii pe termen
lung .
Probleme apărute / soluţii găsite/ probleme nerezolvate:
În derularea acestei activităţi nu au fost identificate probleme majore, care să afecteze,
rezultatele activităţii şi obiectivele proiectului.
Liparis loesseli se menţine în continuare foarte rară 1 exemplar in mlaştina Prejmer şi nici
unul în Hărman, care nu ne-a permis sa culegem nici seminţele. Din păcate la mlaştina Stupini
unde, anul trecut s-au identificat 10 plante de Liparis loesseli, anul acesta nu mai era nici una.
Soluţia a rămas găsirea altor surse de seminţe, dacă nu din ţară atunci din străinătate şi cel
mai probabil din Polonia unde exista cercetări şi multiplicari in vitro.
In cadrul mlastinii Prejmer in urma actiunilor de refacere ecologica si in urma stoparii
definitive a pasunatului in acea arie am observat o suprafata destul de insemnata in care s-a
instalat vegetatia tipica de mlastina si asteptam instalarea speciilor vizate pentru conservare.
Comparand pozele din vara anului 2013 cu cele din 2014 putem vedea o diferenta
considerabila la aspectul habitatului.
Prin curatirea izvoarelor, intretinerea barajelor si colmatarea drenurilor sa observat un impact
semnificativ asupra panzei freatice care s-a ridicat considerabil.
Rapoartele anterioare au avut atasate 5 anexe
Continuarea activităţii:
In anul 2015 se vor continua acţiunile de colmatare a canalelor rămase, de curăţirea şi
decolmatarea izvoarelor De asemenea se vor curăţa, dacă este cazul, drenurile vechi care s-au
infundat şi se vor repeta acțiunile de eliminare a plantelor invazive de pe suprafaţa
demonstrativă de 3,5 ha daca va mai fi necesar.
Se vor demara actiunile de înmulțire pe cale artificilă a speciilor p ericlitate Ligularia
sibirica, Adenophora liliifolia, Liparis loeselii.
Anexe:
.
Anexa C.4.1
Anexa C.4.2

HARTA -refacerea populatiei de Ligularia sibirica
HARTA -lucrari de curatire si eliminare a plantelor invazive
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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 5 întâlniri cu primarii și cu fermie rii 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.
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 )
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 şi procese verbale de patrulare.
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.Întâlnirea a reunit reprezentanți ai Primăriilor Hărman,
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Sânpetru, Gardei Naționale de Mediu, Agenției de Protecție a Mediului, Direcției Silvice
Brașov și staff-ul proiectului. 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 2014, în cadrul acțiunii C.5, în vederea reducerii păşunatului, s-a realizat o singură
întâlnire comasată pentru toate cele 3 comune (Hărman, Sânpetru şi Prejmer) în data de
16.04.2014. La întâlnire au participat primarii, fermierii, reprezentanţi ai administratorul
fondului forestier (Direcţia Silvică Braşov), gestionarului fondului cinegetic (Facultatea de
Silvicultură şi Exploatări Forestiere) şi autorităţi judeţene (Garda Naţională de Mediu Comisariatul Braşov, Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov, APIA).
În începutul lunii noiembrie 2013, 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 .
În luna septembrie 2014, s-a realizat decolmatarea mecanizată cu ajutorul unui
buldoexcavator pentru canalele și izvoarele care alimentează mlaștinile de la Hărman și
Prejmer.
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
noiembrie 2013, s-a reușit eliminarea ultimei stâne din interiorul sitului ROSCI 0170 (urmand
ca anexele să fie mutate la începutul anului viitor). Stana care in 2014 a reaparut si este
necesara interventia garzii de mediu pentru eliminarea definitive a acesteia.
In urma identificarii proprietarului am facut o sesizare verbal catre primaria Harman si una
catre Garda de mediu Brasov.In urma sesizarii Garda de mediu sa deplasat la fata locului
pentru a constata neregulile iar la urmatoarea abatere proprietarul stanei va fi amendat.
Problema cea mai mare fiind accesul neautorizat in sit a persoanelor cu ATV-uri si
Motocrosuri, caile de acces create de acestia fiind blocate de personalul de patrulare cu fiecare
ocazie.
De asemenea am fost informati de catre administratorii fondului de vanatoare 19 Sanpetru
care se suprapune partial peste limitele sitului de posibile actiuni de braconaj in aceasta zona,
dar nefiind identificata nici o persoana pana in present.Personalul de patrulare nu a surprins
pana acum nici o actiune de braconaj in desfasurare dar acorda o atentie deosebita acestui
aspect. În cadrul activităţii se întocmesc în continuare rapoarte de patrulare şi procese verbale
de patrulare. In cadrul actiunilor de patrulare nu s-au descoperit probleme majore.
Pentru protejarea habitatelor și speciilor de interes comunitar,la jumătatea lunii iunie, s-a
instalat primul gard electric în Mlaștina Prejmer. S-a realizat o imprejmuire de 1000 de metri
liniari de gard electric, în unele poțiuni utlizându -se un sistem cu 2 fire, iar unde a fost
necesar, s-a recurs la instalarea gardului cu 4 fire. Pentru ca sistemul să functioneze la
capacitate maximă, săptămânal se îndepartează vegetația de la limita firelor.
În vederea combaterii turismului dezorganizat și concentrarea acestuia, în perioada 17-28
Martie au fost amenajate 20 de locuri pentru picnic, în zona desfășurării proiectului LIFE
FOR MARSH. Aceasta initiativă face parte din acțiunea C5, care are ca scop diminuarea
impactului antropic asupra habitatelor prioritare din aria proiectului. Astfel, toti cei dornici să
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petreacă weekend-ul în aer liber, într-un mod civilizat și fără a avea un impact negativ asupra
conservării biodiversității sunt invitați să folosescă acest spațiu special creat pentru ei. Fiecare
loc de picnic constă într-un set format dintr-o măsută și două banci din lemn, ancorate în
beton, care conțin o placuță care menționează sprijinul financiar al instrumentului LIFE+
Nature.
Bancutele au fost amplasate in teren de catre angajatii ICAS Brasov si cei ai Fundatiei Carpati
in locatiile cele mai potrivite pentru concentrarea turismului. De asemenea in timpul
amplasarii bancutelor au fost observate si numeroase locatii artizanale in care se facea focul
pentru gratare , din acest motiv langa bancute au fost amenajate si locuri de gratar speciale
pentru a preveni scaparea de sub control a focului.
Rapoartele anterioare au avut atasate 12 anexe
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.
Problema cea mai mare fiind accesul neautorizat in sit a persoanelor cu ATV-uri si
Motocrosuri, caile de acces create de acestia fiind blocate de personalul de patrulare cu fiecare
ocazie.
De asemenea am fost informati de catre administratorii fondului de vanatoare 19 Sanpetru
care se suprapune partial peste limitele sitului de posibile actiuni de braconaj in aecasta zona,
dar nefiind identificata nici o persoana pana in present.Personalul de patrulare nu a surprins
pana acum nici o actiune de braconaj in desfasurare dar acorda o atentie deosebita acestui
aspect.
Pentru a stopa definitiv depozitarea gunoaielor in pădurea de la Prejmer mai este necesară
amplasarea a unei bariere suplimentare la intrarea dinspre Lunca Calnicului.
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 C.5.1.
Anexa C.5.2.
Anexa C.5.3.
Anexa C.5.4.
Anexa C.5.5.
Anexa C.5.6.

Adresa Prefectura Brasov cǎtre Di recţia Silvicǎ Brasov privind pǎşunatul
Întalnire Garda de Mediu BRASOV
Invitatii instituti pentru stabilirea zonelor de pasunat
Prezenta intalnire
Procesv verbal de patrulare+ rapoarte patrulare (model)
Harta- Amplasarea gardului electric, combaterea turismului dezorganizat, banda de
teren arat impotriva incendiilor

224
230
231
240
241
248
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Activitatea 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.
Lucrări efectuate
Lucrarile efectuate s-au axat în principal pe strângerea mai multor straturi tematice
care au fost integrate în baza de date GIS, astfel:
- Straturi de tip raster: planuri topografice, aerofotograme, modelul digital al terenului
- Straturi vectoriale: Corine Landcover, infrastructura de transport, arii protejate,
vârfuri, râuri, localităţi, limite judeţ, limitele ale fondurilor cinegetice, tipuri de pădure
- Straturi vectorizate sau obţinute prin ridicări GPS din teren: aria proiectului, borne,
drumuri principale si secundare, izvoare, puncte de acces în ariile protejate, arbori seminceri,
stâne, canale artificiale, canale de colmatare, limitele mlastinilor, garduri de puieti si laturoaie.
Straturi integrate în baza de date GIS:
* feature dataset "amenajament_up1_2", straturi şi bază de date a amenajamentului silvic
in vigoare - Unitatea de Producţie I Prejmer și II Lempeș
- feature class "ape_up1_2" - ape permanente şi nepermanente
- feature class "borne_up1_2" - borne amenajistice
- feature class "drumuri_up1_2" - drumuri principale, comunale şi de pământ
- feature class "parcele_up1_2" - parcelarul amenajamentului silvic, compus din limite
de parcele şi subparcele
- table "amenajare_up1" - baza de date structurată pe subparcele, conţinând:
- table "arboret_up1" - bază de date structurată pe specii lemnoase şi subparcele,
conţinând:
* feature dataset "hidrologie_harman", straturi referitoare la actiunea A3 pentru SCI
0055, continând:
- feature class "profile_sol" - profile de sol realizate
- feature class "foraje" - foraje realizate pentru studiul hidrologiei
- feature class "puncte_izobate" - puncte izobate
- feature class "puncte_apa" - puncte apă cu nivel liber
- feature class "curbe_nivel" - curbe de nivel
- feature class "curbe_izobate" - curbe izobate
- feature class "curbe_izohiete" - curbe izohiete
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- feature class "hidrografie" - canale
* feature dataset "hidrologie_prejmer", straturi referitoare la actiunea A3 pentru SCI
0170, continând:
- feature class "foraje_prejmer"
- feature class "canale_prejmer"
- feature class "curbe_nivel_prejmer"
- feature class "ush_prejmer"
- feature class "gard_prejmer"
* TIN dataset, straturi 3D referitoare la actiunea A3 pentru SCI 0055 si SCI 0170,
continând:
- "izobate_17_07_13" - nivel izobatic corespunzător nivelului apei masurat la
17.07.2013
- "nivelul_apei_17_07_2013" - nivelul apei masurat la 17.07.2013
- "dem_harman" - model digital al terenului generat din curbele de nivel
- "dem_prejmer" - model digital al terenului generat din curbele de nivel
* feature dataset "gard_prejmer" - gard viu, gard laturoaie, gard propus si suprafata
imprejmuita pentru SCI 0170, activitatea C1
* raster "plan_sanpetru.tif", plan cadastral georeferenţiat al terenurilor din jurul localităţii
Sânpetru, în vederea desfăţurării activităţii de achiziţie teren
* imagini satelitare mai recente, pentru aria proiectului, la scara de bază 1:5000, din
07/2013 şi 08/2010, formate mosaic şi raster catalog
* feature class "adenophora" - locaţii identificate în teren pentru specia Adenophora lilifolia
* feature class "drosera" - locaţie identificată în teren pentru specia carnivoră Drosera
* feture dataset "grid_monitorizare", conţinând:
- feature classes "subset1..5" - variante randomice 10% de monitorizare a stării de
conservare generate pe baza unui grid de cvadrate cu latura de 500 m, pentru activitatea D2
- feature class "plan_monitorizare" - schema aleasă de monitorizare a stării de
conservare, pentru activitatea D2
- feature class "grid_etrs_1km" - grid specificaţii INSPIRE Natura 2000 cu latura de
1 km
- feature class "grid_250m" - schema aleasă de monitorizare a stării de conservare,
pentru habitatele 91E0* și 91I0*
- feature class "grid_125m" - schema aleasă de monitorizare a stării de conservare,
pentru habitatele 7210*
- feature class "piete_proba" - piețe de probă, pentru habitatele 91E0* și 91I0*
* feature class "garduri_electrice" - garduri electrice de protecţie montate în teren
* feature class "arat_2014_c5" - bandă de teren arat în 2014 împotriva incendiilor activitatea C5
* feature class "bancute_c5" - băncuțe și foișor instalate în 2014 - activitatea C5
* feature class "gard_electric_2014_c5" - gard electric instalat în 2014 pentru protectia
speciilor de interes comunitar - activitatea C5
* feature class "ligularia_sibirica" - locații noi ale speciei identificate în teren
* feature class "curatiri_c4_2014" - curatiri efectuate in 2014 - activitatea C5
* feature class "stane_dec_2014" - locatiile stanelor din vecinătatea ariei proiectului în
decembrie 2014
* feature class "stropire_c3_2014" - locații unde s-au efectuat stropiri împotriva făinării activitatea C3
* feature dataset "trasee_tematice", pentru ROSCI0055 Dealul Cetăţii Lempeş - Mlaştina
Hărman :
- feature class "trasee_tematice" - trasele tematice amenajate
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- feature class "panouri_tematice" - amplasamentul panourilor tematice
- feature class "indicatoare" - sageti indicatoare pentru orientarea pe traseul tematic
* feature class "suprafete_proba_gard_viu" - suprafeţe de probă amplasate pentru
monitorizarea gardului viu din cadrul activităţii C1
* feature class "completari_2014" - completari cu specii de gard viu executate în 2014 activitatea C1
* feature class "distrugeri_2014" - distrugeri ale împrejmuirii cu gard viu și lăturoaie
constatate în 2014
* feture dataset "UAT_harman", conţinând unitațile administrativ -teritoriale ale comunei
Hărman
* update feature class "foraje_prejmer" - adăugarea locaţiilor noi ale forajelor din pădurea
Prejmer
* update feature class "borne" - borne stricate sau lipsă care au fost înlocuite
* update feature class "izvoare" - izvoare active septembrie 2014
Hărţi tematice pentru stadiul de implementare a activităţilor din proiect
Aceste hărţi sunt anexate fiecărui raport de activitate şi ataşate pe DVD.
Hărţi de teren
Au fost tipărite hărţi de teren atât în format A4, A3 cât şi în format mare, la plotter, pentru a
servi activităţilor specifice realizate în teren în cadrul proiectului.
Probleme şi dificultăţi întâlnite
Până în prezent nu au existat probleme în dezvoltarea bazei de date.
Lucrari ce se vor executa în perioada următoare:
- Obţinerea sau vectorizarea de noi straturi tematice utile în cadrul activităţilor din
proiect, cum ar fi actualizarea bazei de date a amenajamentului silvic, planuri cadastrale,
cartarea arealului speciilor de interes, cât şi completarea informaţiilor existente;
- Generarea de hărţi tematice ale stadiul de implementare pentru celelalte acţiuni din
proiect.
Anexe
- DVD cuprinzând:
* baza de date GIS actualizată în formate ESRI file geodatabase v.10, TIN şi raster, în
proiecţie Stereografică 1970 (Datum Dealul Piscului 1970)
* harţi în format pdf, rezoluţie 250 dpi.
Anexa C.6.1
HARTA -Dezvoltarea unui sistem informatic geografic-GIS
249

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:
În cadrul acestei acțiuni s -au produs întârzieri datorate celor două studii hidro-pedologice
cuprinse în acțiunea A3 și nefinalizate în termenul stabilit inițial. Între timp, monitorizarea a
fost demarată în paralel cu acțiunea A3, realizându-se deplasări în teren pentru preluarea
datelor legate de evoluția regimului hidric al solului, pentru mlaştina Hărman, acolo unde
lucrarea s-aterminat în timp.Datele se vor prelucra ulterior pentru a putea evalua evoluția și
dinamica regimului hidric. Primul raport privind evaluarea impactului acțiunilor C2 și C4
asupra regimului hidric va fi întocmit în anul 2015 pentru a avea suficiente date colectate din
teren și pentru a obține un răspuns cât mai oboectiv.
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.
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
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Progresul :
Acțiunea s -a demarat prin generarea randomică a suprafețelor de monitorizare în GIS. În total
s-au considerat 12 suprafețe de probă pentru habitatul 91E0* și 18 suprafețe de probă pentru
habitatul 91I0*. Pentru habitatul 7210* s-a generat un număr de 63 de suprafețe de probă în
cele două sit-uri împărțite astfel: 10 suprafețe în Hărman (ROSCI0055) și 53 de suprafețe în
Prejmer (ROSCI0170). În interiorul suprafețelor de monitorizare de 0.25 km2 s-a adoptat
schema de monitorizare specifică habitatelor de pădure și de mlaștină. Cvadratul are latura de
0,25 km2, în colţurile căruia se găsesc patru suprafeţe de probă din care se culeg date de teren
despre vegetaţia forestieră).
Pentru a determina starea de conservare s-au generat 3 hărți GIS cu codificare cromatică pe
suprafețe de probă la nivel de sit-uri (Anexa D2.1: D2.1.1, D2.1.2, D2.1.3) Starea de
conservare a suprafețelor de probă la nivel de sit-uri este dată de o formulă prevăzută în
raportul stării de conservare a habitatelor (Anexa D2.2).
De asemenea s-a elaborat raportul integrat al indicatorilor de monitorizare ai proiectului,
acolo unde s-au preluat valorile realizate pentru fiecare indicator, urmărindu-se astfel
progresul proiecului și contribuind la cunatificarea măsurilor de conservare (Anexa D2.3).
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 în
termenele prevăzute în proiect, urmărindu-se monitorizarea stării de conservare și
cuantificarea indicatorilor proiectului.
ANEXE :
Anexa D.2.1.
Anexa D.2.2.
Anexa D.2.3.

Raport anual de evaluare a strarii de conservare
HARTA-Monitorizarea starii de conservare a habitatelor 2013
HARTA-Monitorizarea starii de conservare a habitatelor 2014

250
258
259

5.1.13. ACȚIUNEA D3 - MONITORIZAREA IMPACTULUI SOCIO-ECONOMIC
Obiective
Acţiunile propuse în proiect au obiectiv principal menți nerea/îmbunătățirea stăr ii de
conservare a habitatelor din zona proiectului, însă acestea vor avea, în plus, un impact socioeconomic pozitiv important în zona proiectului.
Rezultate așteptate
4 Rapoarte imtermediare şi un raport final de monitorizare a impactului socio-economic al
activităţilor proiectului.
Progresul înregistrat:
Activitatea va începe in trimestrul IV 2016 si se va finaliza in trimestrul 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 2 comunicate de presă care au fost afișate și pe site -ul proiectului
www.formarsh.fundatiacarpati.ro si un articol în presa locală
S-au realizat 300 de broşuri, format A5, 6 pagini full color (raport imagini/text –
70/30), cu imagini edificatoare 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
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, logoul Uniunii Europene şi LIFE
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
Întâlnirea cu Grupul II - Primăria Prejmer a avut loc în data de 23 martie 2013
Întâlnirea cu Grupul III - Primăria Sânpetru a avut loc în data de 06 aprilie
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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.
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 toate cele 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.
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.
Diseminarea informațiilor obținute în cadrul proiectulu i, cu privire la activitatile derulate in
cele doua situri Natura 2000 care fac parte din aria proiectului, au fost făcute la fiecare ocazie
în care echipa proiectului a luat contact cu factorii implicaţi.
În anul 2014 s-au tipărit calendare și tricouri care au fost folosite pentru promovarea
proiectului.
S-a continuat diseminarea celor 600 buc broşuri pentru promovarea proiectului, realizate în
anul 2013.
Rapoartele anterioare au avut atasate 18 anexe.

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

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.
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5.1.15. ACȚIUNEA E.2 - WEBSITE ŞI FORUM DE DISCUŢII
Obiective
1. Diseminarea informațiilor obținute în cadrul proiectului, creş terea 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 m eniul
,,Noutati’’,iar
progresul proiectului este accesibil în meniul ,,Activită ți
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.
În urma realizării website-ului www.fundatiacarpati.ro/formarsh in limba româna şi în limba
engleză în octombrie 2013, acesta a ajuns ca în luna decembrie 2014 să aibă un număr de
2580 vizitatori şi 17034 vizite.
Realizarea
forumului
de
discuţii
si
a
paginii
de
socializare
https://www.facebook.com/lifeformarsh în primul trimestru al anului 2013, a ajuns ca în luna
decembrie 2014 să aibă 324 de aprecieri.
Adăugarea de conţinut foto/video/text, îmbunătăţirea website-ului şi a pagini de socializare,
precum şi monitorizarea traficului se realizează lunar sau ori de câte ori este nevoie pe toată
perioada proiectului.
Rapoartele anterioare au avut atasate 3 anexe.
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Probleme apărute / soluţii găsite/ problem nerezolvate:
Nu au existat probleme în implementarea 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:
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. Realizarea unui 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.
Panourile au fost 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 au aparut dupa finalizarea implementării Actiunii, 3 panouri fiind deteriorate de
persoane rău intenționate. Ace st aspect va fi remediat prin înlocuirea panourilor. Cheltuielile
finaciare se vor susţine din economiile care vor rezulta de la celelalte categorii bugetare.
Rapoartele anterioare au avut atasate 3 anexe
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Probleme apărute / soluţii găsite/ problem nerezolvate:
Probleme au aparut dupa finalizarea actiunii, 3 panouri fiind deteriorate de persoane rau intentionate,
acest aspect va fi remediat prin inlocuirea panourilor.
Cheltuielile finaciare se vor susţine din celelate acţiuni şi sunt detaliate la cap. 3.3
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 E.3.1

Localizarea panourilor informative

260

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:
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
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 -
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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.
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.
In anul 2014 au avut loc inca doua actiuni de ecologizare, prima actiune de ecologizare a avut
loc in perioada 31 Martie- 4 Aprilia 2014– Saptamana verde LIFE FOR MARSH O
saptamana intreaga dedicata unui mediu mai curat! E modul in care echipa Fundatiei Carpati,
impreuna cu studentii si cadrele didactice ale Facultatii de Silvicultura si Explotari Forestiere
din Brasov au decis sa traga un semnal de alarma catre cei care doresc sa se bucure de
frumusetea naturii, dar adesea uita sa o ingrijeasca. Iar dovada acestui lucru sunt sutele de saci
de gunoi stransi in cele 5 zile (31 Martie-4 Aprilie) din aria proiectului LIFE FOR MARSH
(Padurea si mlastinile eutrofe de la Prejmer si Dealul Cetatii Lempes – Mlastina Harman). La
acesta actiune au participat studenti din anul III si IV (30), alaturi de sef lucrari dr. ing. Daniel
Iordache (UNITBV), reusind sa ecologizeze 8 zone ( zona de langa sanatoriu, zona de langa
Popasul Caprioara si izvorul, padurea si marginea drumului spre Bod, Mlastina Prejmer,
Padurea Prejmer, zona Fantanita, zona containerelor). Am fost surprinsi de volumul si
diversitatea resturilor menajere aruncate (pampersi, lame de ras, haine, incaltaminte, sticle,
peturi, resturi menajere), ceea ce confirma ca desi media si diversi militanti pro-natura se
lupta cu schimbarea perceptiei si atitudinii omului de rand, lupta este inca la inceput. Initiativa
se alatura multitudinii de actiuni intreprinse si de catre alte organizatii, cu ocazia lunii padurii
si venirii primaverii.
A doua actiune de ecologizare a avut loc in toamna anului 2014 in luna noiembrie, imediat
dupa plantarea puietilor de anin. Actiunea a fost realizata de membrii Fundatiei Carpati
impreuna cu membrii ICAS Brasov si cu studentii de la Facultatea de Silvicultura si
exploatari forestiere Brasov, acestia au adunat resturi menajere din Pădurea Prejmer şi de pe
Dealul Lempes. În final, s-au strâns peste 50 de saci cu deseuri menajere, concluziile noastre
fiind ca in urma actiunilor repetate de ecologizare si de constientizare a populatiilor locale
cantitatiile de deseuri aruncate au scazut. Acesta este si scopul nostru ,acţiunea doreşte să
schimbe mentalitatea oamenilor prin implicarea active a acestora în acţiuni de educaţie
Rapoartele anterioare au avut atasate 5 anexe
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 2015,
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:
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:
S-a realizat prima întâlnire cu comunități din zone similar. 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.
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. 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.).
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A treia întâlnire cu reprezentanții și comunitățile dintr-o zonă similară s-a realizat in perioada
26-29 iunie 2014 în tabara ,,Camp Meierhof” din Eckartsau , Parcul Național Donau – Auen ,
Austria . Acest parc național este situat între Viena și Bratislava și protejează una dintre
ultimele zone umede importante rămase în Europa Centrală .La acesta întâlnire au participat
copiii din comunitățile Hărman, Prejmer, Sânpetru și Brașov (Clasele V -VI-VII-VIII),
profesori și membri ai Fundației Carpați
S-au realizat cele doua trasee tematice, de asemenea montarea celor 15 panouri tematice sa
realizat in timp util. Primul traseu vizeaza Mlastina si Padurea Prejmer si contine 8 panouri
dintre care 6 tematice. “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 7 panouri din care 5 tematice.
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).
Rapoartele anterioare au avut atasate 8 anexe

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 montate in teren, consideram ca vom avea traseele tematice functionale pana in data de
15.01.2015, indata ce vremea va permite montarea tuturor sagetilor indicatoare pe trasee.
Continuarea activităţii:
Propunere de proiect pentru suplimentarea traseului tematic.
Inlocuirea panourilor deteriorate
Anexe:
Anexa E.5.1.
Anexa E.5.2.
Anexa E.5.3.
Anexa E.5.4.
Anexa E.5.5.
Anexa E.5.6

Raport anual privind schimbul de experienta
Ghid-diminuarea impactului grupurilor tinta asupra conservarii zonelor
Test
Test Englezǎ
Lista participanţilor
HARTA-Trasee tematice

261
272
278
281
284
286

5.1.20. ACŢIUNEA F.1 – MANAGEMENTUL PROIECTULUI
Obiective
Implementarea eficientă, coerentă, organizată şi în termen a activităţilor prevăzute în proiect.
Rezultate
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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
- 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 .
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.
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).
Rapoartele anterioare au avut atasate 2anexe
Probleme apărute
Responsabilul stiintific al proiectului (parte din echipa de management) a intrat la pensie
incepand cu luna Noiembrie 2013 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 F.1.1.
Anexa F.1.2.

Art.173-Cap.II Condiii sociale de munca si de viata
Raport anual de proiect

287
288
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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
Auditorul va oferi o consultanţă privind diverse aspecte de inregistrare in contabilitate si incadrare a
cheltuielilor urmand ca prin raportul de audit să certifice 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
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:
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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 colabora re și
schimb de experiență cu Fundația Pro Park.
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.
In cadrul proiectului LIFE Connect Carpathians a avut loc o intalnire in august 2014 la sediul
acestuia din Deva in care am putut prezenta progresul realizat in cadrul proiectului nostru si
si dificultatiile intampinate in derularea activităţilor dar mai ales in achizitionarea terenurilor,
proiectul avand o activitate similara.

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/
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Activities
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
O
O
O
Start date
project
Proposed
X=Progress reports
Mid-Term
End date
schedule
I =Inception report

I

X

X

Actual
A1

A2

A3

B1

C1

C2

C3

Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
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C4

C5

C6

D1

D2

Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
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Actual
Proposed
Actual

D3

Proposed
Actual

E1

Proposed
Actual

E2

Proposed
Actual
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E3

E4

E5

F1

F2

F3

F4

Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
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 excesiv a avut-o asupra
plantelor şi habitatelor ţintă ale proiectului, este evidenta dupa un an de la interzicerea
acestuia. In mlaştina Hărman Ligularia sibirica s-a înmulţit ajungand la 100 de exemplare, iar
în mlastina Prejmer pe o porţiune de aproximativ 0,5 ha distrusa de păşunat s-a reinstalat după
1 an de interzicere a păşunatului vegetaţia de mlaştina.
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 trăgeau de timp
si nu ne băgau 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: Comunitatea germane din Prejmer vor sa facem proiecte impreună pentru
reabilitarea cladirilor saseşti lăsate in paragină şi care ar putea fi folosite ca centre de
informare
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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Anexe
Livrabile
Raport analiza regim hidro pedologic (Anexa A.3.1.)
Raport de progres privind achizitionare teren (Anexa B.1.1.)
Raport anual de evaluare a strarii de conservare (Anexa D.2.1.)
Raport anual privind schimbul de experienţă (Anexa E.5.1.)
Raport anual de proiect (Anexa F.1.2.)

Lista anexelor
Nr.
pg.
ACTIVITATEA A.3 - ANALIZA REGIMULUI HIDRO–PEDOLOGIC AL SITURILOR
Anexa A.3.1.
Raport privind hidrologia si solurile din cuprinsul mlastini PREJMER 1
Măsuri structurale de refacere a proceselor hidrologice din cuprinsul
Anexa A.3.2.
18
Pădurii Prejmer Și A Mlaștinilor Eutrofe Hărman Și Prejmer
ACTIVITATEA 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
Anexa B.1.1
Raport de progres privind achizitionare teren
25
Anexa B.1.2.
OUG34/2013
28
Anexa B.1.3.
Adresa catre primaria Prejmer privind concesionarea a 20 de ha teren
38
Anexa B.1.4.
Adresa catre prefectura Brasov privind realizarea unei intruniri
39
Anexa B.1.5.
Întunire prefectura judetului Brasov
41
Anexa B.1.6.
Prezenta intalnire prefectura Brasov
44
Anexa B.1.7.
APM -punct de vedere privind deblocare proiect LIFE FOR MARSH
46
Anexa B.1.8.
Hartǎ -Plan de situaţie Comuna Prejmer, Jud. Braşov
48
ACTIVITATEA C.1 - DELIMITAREA ŞI MATERIALIZAREA LIMITELOR
SITURILOR ROSCI0170 ŞI ROSCI0055 ŞI ÎMPREJMUIREA CU GARD VIU A
MLAŞTINILOR PERICLITATE HABITAT PRIORITAR 7210*
Anexa C.1.1
Proces verbal de recepţie partialǎ nr.3 anul 2
49
Anexa C.1.2.
Raport de activitate nr. 3- partial anul 2
52
ǎ
2014
nr.
3
Anexa C.1.3.
Proces verbal de recepţie final
- anul 2
55
Anexa C.1.4.
Situaţie de lucrǎri finalǎ nr.3 anul 2
58
Anexa C.1.5.
Hartǎ situaţie de lucrǎri nr.3 anul 2
62
Harta-Delimitarea si materializarea limitelor siturilor ROSCI0170 SI
Anexa C.1.6.
63
ROSCI 0055
Harta-Imprejmuirea cu gard viu a mlastinilor periclitate habitat
Anexa C.1.7.
64
prioritar 7210-Mlastina Harman
Harta-Imprejmuirea cu gard viu a mlastinilor periclitate habitat
Anexa C.1.8.
65
prioritar 7210-Mlastina Prejmer
ACTIVITATEA C.2 - REFACEREA STĂRII NATURALE, CONSERVAREA ŞI
SPRIJINIREA PROCESELOR ECOLOGICE IN PĂDURILE ALUVIALE DE LA
PREJMER, HABITAT PRIORITAR 91E0*
Anexa C.2.1.
Amenajamentul U.P. II Teliu -OS Teliu
66
Anexa C.2.2.
Harta-Parcele unde s-au realizat completari pentru cresterea
220
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consistentei
ACTIVITATEA C.3.- MĂSURI DE AJUTORARE A REGENERĂRII PENTRU
VEGETAŢIA DE SILVOSTEPĂ EUROSIBERIANĂ CU QUERCUS SP DIN
HABITATUL PRIORITAR 91IO)
Mobilizarea solului in jurul arborilor si descoplesirea puietilor de
Anexa C.3.1.
221
stejar
ACTIVITATEA C.4- REFACEREA ECOLOGICĂ ŞI CONSERVAREA MLAŞTINILOR
DE LA PREJMER ŞI HĂRMAN,HABITAT PRIORITAR 7210
Anexa C.4.1
HARTA -refacerea populatiei de LIGULARIA SIBIRICA
222
Anexa C.4.2
HARTA -lucrari de curatire si eliminare a plantelor invazive
223
ACTIVITATEA C.5 - REDUCEREA IMPACTULUI ANTROPIC ASUPRA
HABITATELOR PRIORITARE DIN ARIA PROIECTULUI
Adresa Prefectura Brasov cǎtre Direcţia Sil vicǎ Brasov privind
Anexa C.5.1.
224
pǎşunatul
Anexa C.5.2.
Întalnire Garda de Mediu BRASOV
230
Anexa C.5.3.
Invitatii instituti pentru stabilirea zonelor de pasunat
231
Anexa C.5.4.
Prezenta intalnire
240
Anexa C.5.5.
Procesv verbal de patrulare+ rapoarte patrulare (model)
241
Harta- Amplasarea gardului electric, combaterea turismului
Anexa C.5.6.
248
dezorganizat, banda de teren arat impotriva incendiilor
ACTIVITATEA C.6 DEZVOLTAREA UNUI SOSTEM INFORMATIC GEOGRAFIC -GIS

Anexa C.6.1
HARTA -Dezvoltarea unui sistem informatic geografic-GIS
249
ACTIVITATEA D.2 - MONITORIZAREA IMPACTULUI MĂSURILOR DE
CONSERVARE PREVĂZUTE ÎN PROIECT
Anexa D.2.1.
Raport anual de evaluare a strarii de conservare
250
Anexa D.2.2.
HARTA-Monitorizarea starii de conservare a habitatelor 2013
258
Anexa D.2.3.
HARTA-Monitorizarea starii de conservare a habitatelor 2014
259
ACTIVITATEA E.3 REALIZAREA SI INSTALAREA DE PANOURI INFORMATIVE
Anexa E.3.1
Localizarea panourilor informative
260
ACTIVITATEA E.5 - DIMINUAREA IMPACTULUI GRUPURILOR ȚINTĂ ASUPRA
CONSERVĂRII ZONEI
Anexa E.5.1.
Raport anual privind schimbul de experienta
261
Ghid-diminuarea impactului grupurilor tinta asupra conservarii
Anexa E.5.2.
272
zonelor
Anexa E.5.3.
Test
278
Anexa E.5.4.
Test Englezǎ
281
Anexa E.5.5.
Lista participanţilor
284
Anexa E.5.6
HARTA-Trasee tematice
286
ACTIVITATEA F.1 – MANAGEMENTUL PROIECTULUI
Anexa F.1.1.
Art.173-Cap.II Condiii sociale de munca si de viata
287
Anexa F.1.2.
Raport anual de proiect
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