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3. Rezumat

3.1 Progresul general

Proiectul ″Restaurarea și Ajutorarea Proceselor Naturale în Pădurile și Mlaștinile Eutrofe de la
Prejmer și Hărman″ a debutat pe data de 15.11.2012. În cei trei ani de la începerea proiectului,
peste 91 % din activitatile  proiectului au fost începute și 14 % au fost finalizate. Echipa de
management a proiectului, cu excepția responsabilului științific (pensionat în Noiembrie 2014)
a rămas constantă de la începutul proiectului. Beneficiarul asociat ICAS Statiunea Brasov, s-a
reorganizat sub forma unui institut național de cercetare [în baza Hotărârii de guvern nr. 318
publicată în Monitorul Oficial  din 21.05.2015- (Anexa nr.1/pg.1)], redenumit Institutul
National de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură ,,Marin Drăcea”(INCDS), Staţiunea Braşov.
Institutul ramane persoană juridică de drept public și îşi desfăşoară activitatea în coordonarea
Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare (ANCSI), organ de specialitate, cu
personalitate juridică, aflat în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

Activitățile de tip A
Activitățile pregătitoare de tip A, au fost inițiate prin efectuarea analizei grupurilor de interese
din zona proiectului şi au continuat cu analiza regimului hidro-pedologic al celor două situri
din proiect. Acţiunile A1 şi A2 s-au finalizat la termenele stabilite, însă A3 a fost întârziată până
în septembrie 2014 din cauza imposibilităţii de a contracta o firmă de foraj pentru realizarea
puţurilor necesare determinării nivelului hidric (motiv: costuri foarte ridicate).
Toate activitățile de tip A s-au finalizat până la data prezentului raport.

Activităţi de tip B
Activitatea de cumpărare, respectiv concesionare/ închiriere terenuri, deşi a fost inițiată mai
devreme decât data prevazută în propunerea de proiect, timp folosit  s-au pentru inițierea
demersurile premergătoare concesionării (întalniri cu primarii, prefectură, APIA, Cadastru,
Direcţia Silvica, Direcţia Agricola, Garda de Mediu, APM, ANIF, ITRSV). Cu toate acestea,
din cauza apariţiei OUG 34/2014 (care nu permite  închirierea  suprafeţelor de fâneaţă decât
crescătorilor de animale) şi a procedurilor greoaie ale ANCPI (Cartea Funciară), lucrările sunt
într-un impas.
Reamintim că există neconcordanţe între cartea funciară şi realitatea din teren, fapt care
complică concesionarea. Astfel lucrările se tergiversează nejustificat, datorită imposibilităţii
autorităţilor de a da în concesiune terenurile în cauză. Există temerea celor două Consilii locale
(Prejmer şi Hărman) că HCL (Hotărârile Consiliilor Locale) vor fi atacate în contencios
administrativ de Prefectura Braşov, fapt confirmat verbal de Institutia Prefectului. Datorită
amânărilor repetate ne-am adresat Cabinetului de Avocatură Dan Sergiu Oprea care ne-a
sugerat separarea acțiunii de concesionare pentru fiecare primărie în parte, date fiind situațiile
legislative diferite de la o primarie la alta.
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Mlaştina Prejmer
Situaţia neclară privind parcelarul1 de la Prejmer se menţine, fiind pentru a patra oară trimisă
solicitarea de clarificare, de la ultimul raport și respinsă cu justificari nefondate. S-a identificat
suprafata de 14,09 ha habitat prioritar mlaştină, în proprietatea Comunei Prejmer. Având în
vederea ca exista extrase de Carte Funciară cu specificaţia Proprietar Comuna Prejmer, am
înaintat prin avocat Dan Sergiu Oprea o cerere pentru Concesionarea acestei suprafeţe,
suprafaţă care nu face obiectul OUG 34, motiv pentru care aşteptăm un răspuns favorabil.

Mlaştina Hărman
Pentru Mlaştina Hărman s-a solicitat prin intermediul avocatului Dan Sergiu Oprea cererea de
concesionare a suprafeţei de 3,6 ha, suprafaţă înscrisă în cartea funciară ca fâneaţă la care ne
aşteptăm să  primim un ai faorabil, fie prin schimbarea folosinţei terenului (din fâneaţă în
suprafeţe de apă), ori prin soluţia Ministerului Agriculturii dată ca urmare a continuării
demersului nostru de concesionare.

Pădurea Prejmer
Pentru 4 ha din habitatul de pădure se continuă demersurile cu cei doi proprietari privați, care
au fost identificaţi. Preţul pe care aceştia îl pretind la momentul acesta este de 1 euro/mp
aproape dublu faţă de cel prevăzut în proiect. Din discuţiile cu Direcţia Silvică Braşov cele 4
ha sunt singurele împroprietăriri în Pădurea Prejmerului.

Activitatea C1
În anul 2015 s-au făcut completări la gardul viu primavara în Mlastina Prejmer în trei zone care
au toatalizat 1001 metri liniari cu un numar de 3003 puieti plantati şi în mlaştina Hărman unde
s-au completat 2540 de puieti pe o lungime de 451 metri liniari. Lucrarea a fost realizată de
contractorul inițial SAFCO SRL.

Anul III de proiect este un an de bilanţ pentru această activitate, existând semnale de distrugere
a bornelor, ale gardului viu şi al celui de lăturoaie. Pentru aceasta în cadrul suprafeţelor de probă
s-a inventariat în Noiembrie întregul perimetru bornat, gardul  de lăturoaie şi gardul viu. Situaţia
se prezintă astfel: 18% din borne sunt distruse, gardul de lăturoaie este distrus în proporţie de 2
% iar gardul viu este viabil în proporţie de 48%

Activitatea C2
Activitatea de conservarea a aninișurilor s-a reconsiderat prin efectuarea de plantări, în
completarea activității de ajutorare a regenerării naturale. Acest fapt a fost impus de existența
unei consistențe mai mici de 0,5 în unele parcelele cu arborete de anin, prevăzute iniţial în
proiect.
Lucrările de descopleşire în jurul puieţilor de anin au fost efectuate în luna iulie 2015 in u.a.-
urile 407A, 407C, 408F, 408H.

1
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În Octombrie și Noiembrie 2015 s-au plantat alți 900 de puieţi, dintre care 500 au provenit
din sămânţa, obținuți de către personalul de la INCDS si UNITBV în seră şi solar achiziționat
prin intermediul proiectului si restul din regenărări naturale din habitate asemănătoare. Puieţii
s-au plantat în parcela 10 A. După plantare, s-au executat lucrări de stropire a puieţilor cu
substanțe repelente împotriva cervidelor, pentru a evita eventualele pagube. La evaluarea de la
finalul lui Noiembrie, s-a constatat ca mai sunt necesari un numar de 400 de puieţi de anin
pentru completari.

Activitatea C3
În 2015 au avut loc două campanii de plantare a puieţilor de stejar în habitatul 91IO*. Prima s-
a desfăsurat în Aprilie, când s-au efectuat plantări în următoarele unități amenjistice ale UP II:
u.a. 1N, 1VV2, 2C, 2E, 13VV, 13A, 7D, 7F, 7G, iar a doua în luna Noiembrie, cu completări
în aceeaşi zonă dar pe versantul estic în u.a. 1VV2, 1VV3, 1I, 1J. După fiecare acțiune de
plantare, puieţii au fost stropiti cu substanțe repelente împotriva cervidelor, pentru evitarea
eventualelor pagube. Mai mult, pentru o protecție suplimentara, puieții au fost  înconjurați cu
tuburi din plasă. În completarea tratamentului cu repelent, s-a instalat un gard electric care
încercuiește complet. Descopleşirile puieţilor de stejar s-au realizat în luna Iunie,  în zonele în
care s-a identificat regenerarea naturală.

Activitatea C4
Acţiunea principală de igienizare și decolmatare s-a efectuat în primavara lui 2015. Pentru
mlaștina Harman, cele 2 izvoare principale de protecţie şi 15 izvoare mai mici au fost igienizate
şi decolmatate în Mai 2015 şi periodic (ori de cate ori a fost nevoie) curăţate.
Pentru Mlaştina Prejmer acţiunea de igienizare şi decolmatarea periodică a celor 5 izvoare
principale şi curăţirea celorlalte 70 s-a realizat câteva zile mai târziu, tot în primăvară.

Zonele puternic afectate de plantele invazive s-au cosit în două perioade: Aprilie şi Iulie 2015,
prin utilizarea unei tocătoare de resturi vegetale, care a eficientizat semnificativ munca. În ceea
ce priveşte speciile protejate pentru Mlaştina Hărman, s-a dublat numărul exemplarelor de
Ligularia sibirica şi s-a semnalat un exemplar de Liparis loeselii. De asemenea au fost
identificate două exemplare de Adenophora lilifolia în Mlastina Prejmer.

În cadrul acţiunii C5 de reducerea a impactului activităţilor antropice, s-a amenajat un nou loc
de picnic în zona mlaştinii Hărman, format din două mese şi patru băncuţe. Pentru limitarea
accesului în pădurea Prejmerului, principalele intrări au fost barate cu pământ. La întâlnirea
pentru reglemenatarea păşunatului din Iunie 2015 au fost invitați crescătorii de animale din
raza primăriilor Sânpetru, Prejmer și Hărman, alături de reprezentanți ai APIA Brașov, ai
Direcției Agricole Brasov, Gărzii de Mediu, APM (Agenției de Protecție a Mediului) Brașov,
Directiei Silvice Brașov, Prefecturii. S-a menţinut interzicerea păşunatului pentru încă un an
în siturile Natura 2000- ROSCI 0170 Pădurea și mlaștinile eutrofe de la Prejmer si RO SCI
0055 Dealul Cetății Lempes-Mlaștina Hărman, ca metoda  absolut necesară pentru eficiența
acțiunilor de conservare. La începutul  lunii  Noiembrie 2015, s-au demarat lucrările de
diminuare a ″fenomenului incendierii provocate a miriștei″, prin ararea unei benzi de teren de
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2 m latime si pe o lungime de 4 km . Zonele în care s-a realizat aceasta bandă sunt la Pădurea
Prejmer și în Mlaștina Prejmer. Acțiunea de patrulare a continuat pe tot parcursul anului,
înregistrându-se un număr 51 de încălcări ale regulamentului. Din acestea păşunatul este în
continuare una dintre cele mai mari probleme, urmată de prezenţa urmelor de ATV/motor şi
prezenţă vetrelor de foc în locurile neamenajate. La începutul lunii Aprilie, a avut loc
incendierea provocată a mlaştinii Prejmer  în zona  unde după împrejmuire păşunatul a fost
eliminat, iar habitatul cu Cladium mariscum începuse să se regenereze. În acest caz a fost
chemată poliţia care a întocmit dosar penal.

În cadrul Acţiunii C6 privind dezvoltarea unui Sistem Informatic Geografic – GIS, lucrările
efectuate până în prezent s-au axat în principal pe acumularea mai multor straturi tematice care
au fost integrate în baza de date şi generarea de hărţi tematice ale stadiul de implementare pentru
activitățile din cadrul proiectului.

În cadrul acțiunii D1 s-a efectuat monitorizarea hidrologică a ariilor umede, prin măsurători
repetate ale nivelului apei în forajele efectuate în interiorul perimetrului acestora. De asemenea,
au fost preluate date meteorologice de la stația proprie instalată la Prejmer, coroborate cu datele
furnizate de TRMM și NOAA (National Centers for Environmental Information –
www.ncdc.noaa.gov). Din măsurătorile efectuate, anul 2015 este unul mai sărac în precipitații,
variația nivelului acviferului monitorizat nu înregistrează modificări esențiale pentru condițiile
specifice ariilor umede monitorizate. Tendința, pentru unele foraje (H1, H2, H6, P12, G20 etc.)
este chiar de creștere a nivelului semnalând o acumulare de apă în stratul monitorizat, fapt ce
poate fi explicat prin decolmatarea canalului din zona Hărman şi oprirea paşunatului in
interiorul mlaştinii Prejmer.

Acțiunea  D2. Monitorizarea stării de conservare s-a realizat pe suprafetele de monitorizare
generate randomizat. 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 aceste suprafeţe s-a inventariat structura floristică, calitatea habitatului
şi prezenţa speciilor indicatoare pentru perturbări. Per ansamblu rezultatele  obţinute indică
menţinerea statutului  de conservare obţinut în 2014 de către cele trei  tipuri de  habitate.

În cadrul activităților de educare și informare, s-a continuat promovarea  proiectului şi
acțiunile educaționale în şcoli.  La fiecare dintre întâlnirile şi acţiunile de igienizare anuale se
distribuie materialele informative realizate în acest scop: broșuri, pixuri, tricouri, șepci, website
și forum de discuții.

Sunt actualizate informațiile pe pagina de web periodic, în general imediat după efectuarea
actiunilor (activitatea E2).
S-au desfăşurat două acţiuni de ecologizare în Aprilie si Iunie. Prima s-a realizat cu studenţii
Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări Forestiere şi a doua cu elevii din clasele primare de la
şcoală locală din Sânpetru care au combinat utilul cu plăcutul, această acțiune de ecologizare
fiind completată de o campanie de informare și conștientizare sub forma unei mici excursii pe
Dealul Lempeș.
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Echipa proiectului LIFE FOR MARSH a organizat o excursie pe Dealul Lempeş în luna
Noiembrie cu elevii din clasele primare de la şcoală gimnazială nr. 19 din Brașov. Elevii au
primit materiale informative și stickere cu proiectul Life For Marsh.
Din acţiunile de ecologizare realizate anul acesta în număr de două, s-au colectat 30 de saci
menajeri şi 23 de anvelope. (activitatea E4).
Managementul proiectului este asigurat de aceeaşi echipă. De remarcat este faptul că se văd
rezultatele din ce în ce mai bune în comunicarea cu autorităţile locale de mediu, primării,
prefectură. Nu acelaşi lucru putem spune despre comunicarea cu Ministerul Mediului şi punctul
focal Life la nivel naţional.

3.2 Evaluare viabilitate obiective proiect si plan de lucru
Obiectivele proiectului și planul de lucru sunt încă viabile după cum au fost prevăzute în proiect.
Activitatea de tip B cumpărare de terenuri întâmpină unele probleme. În cadrul activităţii B
obiectivul 1 cumpărarea este incertă. Pentru a atinge scopul proiectului şi anume acela de
conservarea şi refacere a a habitatului prioritar 91EO* se va încerca înscrierea în cartea funciară
a proprietarilor, a statutului de protecţie, care nu va permite proprietarului decât acţiuni de
conservare.

3.3 Probleme întâmpinate
Procesul de cumpărare a terenurilor se desfăsoară greoi. Se aşteaptă răspunsul oficial la
demersurile noastre făcute prin cabinetul de avocatură Dan Sergiu Oprea pentru terenurile de
mlastină apartinând celor două comune.

Pentru habitatul de pădure habitat 91EO* situaţia  este problematică întrucât numai 4 ha pot fi
cumpărate, acestea fiind singurele împroprietăriri efectuate după 1990. Pentru cele 4 ha
proprietarii au susţinut inițial că vor vinde la preţul stabilit, însă acum s-au razgândit şi
consideră că preţul este prea mic. Deşi suprafeţele sunt esenţiale pentru conservarea habitatului
de anin, nu considerăm că este oportun să încercăm să  obţinem aprobarea prin majorarea
preţului  din diferite motive 1– pretul hectarului de pădure prevăzut în teren este încă de
actualitate pe piaţa imobiliară  2 – s-ar crea un precedent şi ar putea să apară situaţia de dublarea
a sumelor şi pentru celelalte suprafete.

Liparis loesseli se menţine în continuare foarte rară, deşi anul acesta a apărut1 exemplar în
mlaştina Hărman după aproape 20 de ani de dispariţie. La Prejmer situaţia este mai puţin
favorabilă,  în privinţa cleor două specii Liparis şi Ligularia însă pentru prima dată am găsit
Adenophora lilifolia Soluţia a rămas găsirea altor surse de seminţe, dacă nu din ţară atunci din
străinătate şi cel mai probabil din Polonia unde există cercetări şi multiplicări în vitro.
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4. Descrierea administrativă

In decursul perioadei de raportare  partenerul ICAS s-a transformat prin HG (Hotărâre de
guvern) nr. 318/21.05.2015 în INCDS rămânând cu acelaşi statut de institut naţional însă a
trecut de sub tutela Regiei Naţionale a Pădurilor sub Ministerul Educaţiei şi Cercetării. (Anexa
nr.1 /pg.1) Astfel INCDS îşi păstrează statutul de instituţie publică.
S-au menţinut, întâlnirile săptămânale organizate cu membrii echipei de implementare care sunt
dedicaţi proiectului într-un procent de peste 50 % (Ionescu Georgeta-MP, Miria Adrian-IT,
Ionescu Anca-RA, Negrea Ioana-AM, Jurj Ramon-EC, Daniel Vişan IT, Marius Scurtu-IT,
Sarbu George- IT, Popa Marius-EGIS, Popescu Ilie –TS, Gabriela Lupu- TS, Roxana Cazacu-
RS). Ceilalti specialişti ai proiectului sunt convocaţi la întâlniri tehnice, ori de câte ori apare o
problemă semnificativă şi cel puţin odată pe luna pentru a discuta progresul general al
proiectului.
In privinta extinderii duratei proiectului, deocamdata proiectul isi pastrează data de finalizare
prevazută in grant agreement. Activităţile proiectului se desfăşoară conform graficului de
implementare. Dată fiind greutatea cu care se derulează actiunea B1, se doreste prelungirea
acesteia până la finalul proiectului.

5. Descrierea tehnică

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 Activități
5.1.1 ACTIUNEA A1 - PREGĂTIREA PROIECTULUI DIN PUNCT DE VEDERE
ADMINISTRATIV ŞI LEGAL

Acţiunea a fost finalizată, prin îndeplinirea obiectivelor prevăzute în proiect.

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

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.
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5.1.3 ACŢIUNEA A.3 - ANALIZA REGIMULUI HIDRO–PEDOLOGIC AL
SITURILOR
Activitatea s-a încheiat cu o întârziere, la prezentul raport este anexat raportul comun pentru
cele două mlaştini şi pădure. Monitorizarea regimului hidric prin metodologia determinată se
continuă în activitatea D1.

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 primarii prin discuţii în vederea
concesionării/cumpărării pe cele două direcţii: Primăria Hărman şi Primăria Prejmer.
Toate procedurile efectuate până în anul 2013 au fost sistate datorită unei Ordonante de urgenta
a guvernului, în speță OUG34/2013. Aceasta ordonanță a dizolvat bazele legale care faceau
posibila aceasta actiune, iar daca acordul de concesiune ar fi fost semnat cu proprietarii de
terenuri (primăria Hărman), prefectura ar fi atacat-o în contencios administrativ.
In cazul terenurilor de la Prejmer dificultăţile au fost legate de planul parcelar al acestora care
până în prezent a fost respins de 4 ori.
In derularea acţiunii  B1, în aprilie 2015 se notifică Primăria Prejmer .(Anexa B1.3/pg21) pentru
concesionarea  pe 25 de ani a parcelelor 4 şi 5 din planul parcelar  în suprafaţă de 6196 mp care
nu se încadrează în categoria de folosinţă păşune.

In iunie 2015 (Anexa B1.1/pg.6)în urma întâlnirii cu factorii interesaţi din comunele Hărman,
Prejmer şi Sânpetru s-a solicitat sprijinul prefecturii Braşov.(Anexa B1.4/pg.22) în vederea
finalizării activităţii de concesionare. Aceasta prin reprezentantul legal, prefectul Mihai
Mohaci, a înaintat.(Anexa B1.5/pg.23)  către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor o
propunere de modificarea a OUG nr. 34-2013 prin eliminarea interdicţiei de concesionare
privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente în cazul custozilor
ariilor protejate.
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Reamintim că exista neconcordanţe între cartea funciară și realitatea din teren, fapt care
complica concesionarea. Astfel lucrările se tergiversează nejustificat, din cauza imposibilităţii
autorităţilor de a concesiona. Există temerea celor două Consilii locale (Prejmer şi Hărman) că
HCL (Hotărârile Consiliilor Locale) vor fi atacate în contencios administrativ de Prefectura
Braşov, fapt confirmat verbal de Institutia Prefectului. Din cauza amânărilor repetate ne-am
adresat Cabinetului de Avocatură Dan Sergiu Oprea  care ne-a sugerat separarea  concesionării
pe fiecare primarie în parte, date fiind situatiile legislative diferite de la o primarie la alta.

Prejmer

Situaţia neclară privind parcelarul2 de la Prejmer se menţine, fiind  pentru a patra oară trimisă
solicitarea de clarificare, de la ultimul raport si respinsă cu justificari  nefondate.  S-a identificat
suprafata de 14,09 ha habitat prioritar mlaştină, în prorietatea Comunei Prejmer. Având în
vederea ca exista extrase de Carte Funciară cu specificaţia Proprietar Comuna Prejmer, am
înaintat  prin avocat Dan Sergiu Oprea cerere pentru Concesionarea acestei suprafeţe, suprafaţă
care nu face obiectul OUG 34, motiv pentru care aşteptăm un răspuns favorabil. (Anexa
B1.2/pg.19).
Hărman

Pentru Mlaştina Hărman s-a solicitat tot prin avocat Dan Sergiu Oprea cerere de Concesionare
(Anexa B1.1/pg18) a suprafeţei de 3,6 ha suprafaţă înscrisă în cartea funciară ca fâneaţă la care
ne aşteptăm să  mergem mai departe, fie prin schimbarea folosinţei terenului (din fâneaţă în
suprafeţe de apă), fie prin soluţia Ministerului Agriculturii dată ca urmare a continuării
demersului nostru de concesionare.

Din cele 8 ha de padure 4 ha sunt si proprietarilor privaţi, restul fiind proprietatea statului.
Pentru 4 ha din habitatul de pădure se continuă demersurile cu cei doi proprietari care sunt
identificaţi. Preţul pe care aceştia îl pretind la momentul acesta  este de 1 euro mp aproape dublu
faţă de cel prevăzut în proiect. Din discuţiile cu Direcţia Silvică Braşov cele 4 ha sunt singurele
împroprietăriri în Pădurea Prejmerului. Situaţia  este problematică iar proprietarii deşi au
susţinut inițial că vor vinde, acum s-au răzgândit şi consideră că preţul este prea mic. Suprafeţele
sunt esenţiale pentru conservarea habitatului de aniniş, însă nu considerăm că este oportun să
încercăm să  obţinem  aprobarea pentru  dublarea  preţului  din diferite motive – preţul hectarului
de pădure prevăzut în teren este încă de actualitate pe piaţa imobiliară – s-ar crea un precedent
şi ar putea să apară situaţia de dublarea a sumelor şi pentru celelalte suprafete.

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
octombrie 2017. În ciuda acestor dificultăţi, considerăm că această prelungire va fi benefică,
întrucât terenurile ce vor fi concesionate până în 2017 vor asigura continuitatea proiectului şi
în perioada after LIFE făra dificultăţi, deoarece până în 2027 nu vor fi ameninţări neprevăzute.

2
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Măsurile şi acţiunile propuse la celelalte activităţi se vor desfăsura pe aceste terenuri conform
planificărilor. Nu au apărut probleme reale în desfăşurarea lucrărilor prevăzute în proiect,
datorate faptului că ele nu sunt în proprietate.

Probleme apărute / soluţii găsite/ probleme nerezolvate:

Legislaţia românească nu are prevăzută plată unică compensatorie, ci doar  sub forma unei
redevenţe (plată anuală) Aceasta ar putea fi  plătită prin constituirea unui depozit în favoarea
primăriei cu plata întregii sume;
Interdicţia de a concesiona păşunea  deţinătorilor  de animale  apărută în OUG34/2013 situaţíe
apărută în cazul  mlaştinii Hărman şi Prejmer. S-a transmis către Ministerul Mediului propunere
de modificarea a OUG şi in favoarea custoziilor sau a celor care deruleayă actiuni de
conservarea a habitatelor prioritare.
Intradevăr pentru habitatul de mlaştină situaţia ar fi mult mai bună dacă ar fi cumpărate în sensul
că s-ar putea invoca la păşunat încălcarea proprietăţii. Nu se poate spune despre un impact
negativ în privinţa îndeplinirii refacerii habitatului de mlaştină, doar că anumite zone sunt încă
vulnerabile (cea in care s-a incendiat), exemplare de Liparis loeselli păşunate.
Lipsa interesului pentru vânzarea terenurilor / închirierea terenurilor din partea personele fizice-
repetarea întrevederilor cu proprietarii de teren şi reprezentaţii primăriei;

Continuarea activităţii:
Vom prelungi activitatea până în trimestrul III al anului 2017.

Anexe
Anexa B.1.1. Invitație întrunire și prezența Caprioara din 12.01.2016
Anexa B.1.1. Adresa avocat concesionare terenuri Primăria Hărman 18
Anexa B.1.2. Adresa avocat concesionare terenuri Primăria Prejmer 19
Anexa B.1.3. Adresă Primăria Prejmer (concesionare terenuri) 21
Anexa B.1.4. Adresă Prefectură (concesionare terenuri) 22
Anexa B.1.5. Adresă Ministerul Mediului 23

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

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 C1 s-a finalizat în septembrie 2013 cu amplasarea unui număr de 370
borne ancorabile din beton pe o suprafaţă totală de 727 ha.
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.
Lucrările de execuţie împrejmuire cu gard viu, au început în 2013 şi s-au continuat până în
prezent cu una sau două perioade anuale în care după plantările efective, s-a revenit cu
completări: primăvara şi toamna. Pentru mlastina Harman s-au executat 865 ml de gard de
lăturoaie, iar pentru  mlaştina Prejmer 3795 ml Până în prezent s-au plantat 68.853 de puieţi
reprezentând inclusiv completările  din ultimii ani.

În primăvara anului 2015 a avut loc  o acţiune de completare a gardului viu în cele două
suprafeţe mlăştinoase din aria proiectului şi anume:

La mlaștina Prejmer au fost efectuate completări în
• în zona Stâna Popii 673 metri liniari;
• Stana Prăsita 164 metri liniari;
• Vis a vis de Popas Căprioara 164 metri liniari.

TOTAL 1001 ml și 3003 puieți folosiți
La mlaștina Hărman

• 451 metri liniari și 2540 puieți folosiți.
Lucrările s-au finalizat cu un raport de activitate parţial(Anexa C1.2/pg.28) urmat de un
Proces verbal de Recepţie (Anexa C1.1/pg.25)

În luna noiembrie a anului 2015, am efectuat o inventariere totală pentru a stabili procent de
reusită al gardului viu. În mlastina Prejmer sunt 2.343 de puieti viabili de măces, 654 de sânger,
417 de porumbar și 1.491 de lemn câinesc pe o distanță a gardului de 3.130m.
În mlaștina Hărman sunt 872 puieti de măces, 326 de sânger, 214 de porumbar, 743 lemn
câinesc pe o lungime a gardului de 790 m.
În paralel cu inventarierea gardului s-a efectuat şi o inventariere totală a bornelor pentru a avea
o situatie clară a celor care au fost distruse și a stabili dacă anumite zone din sit sunt vulnerabile
la aceste acțiuni de distrugere.
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Probleme apărute / soluţii găsite/ probleme nerezolvate:

Un procent de 18% din borne au fost distruse. Acest procent foarte mare  de borne distruse se
datorează în principal ciobanilor şi fermierilor care fie din lipsă de ocupaţie, fie din răutate sau
greşeală (prezenţa bornelor în apropierea proprietăţii sau a terenului agricol), le-au distrus.  Ne
asumăm greşeala pentru bornele amplasate la marginea drumurilor de tractor, care au fost
distruse în urma trecerii căruţelor şi tractoarelor.
Deşi la toate întălnirile cu comunităţile locale li s-a explicat faptul ca rolul bornelor este unul
informativ nu coercitiv, vandalizările ramân încă în procent mare. Propunem ca în paralel cu
montarea bornelor lipsă se va face încă o informare a proprietarilor de terenuri în privința
aceastei situaţii. Prinderea în flagrant a distrugerilor este aproape imposibil de realizat în cazul
terenului agricol, însă se pot da amenzi  pentru celelalte cazuri.
După ce inventarierea în teren a gardului viu a fost finalizată, rezultatul fiind sub aşteptările
preconizate (50% la Hărman şi 30% la Prejmer), a fost stabilită o nouă formulă de plantare.
Porumbarul va fi înlocuit de păducel, măceş şi salcie, iar sângerul va avea un procent mai mare
în schema de plantare. De asemenea se vor mai planta paţachină, corcoduş   şi cătină pe porţinule
mai ridicate din mlaştină. Procentul redus de reuşită poate fi explicat prin faptul că porumbarul
şi lemnul câinesc nu s-au adaptat condiţiilor din mlaştină, pe de o parte şi prin faptul că frecvent
stâna rămasă pe teritoriul sitului la Prejmer a păşunat în interiorul mlaştinii.

Continuarea activităţii:
În ceea ce privește obiectivul 1, operațiunea a fost finalizată în luna septembrie 2013. Se vor
reamplasa bornele lipsă din teren. Activitatea continuă pentru atingerea celui de-al doilea
obiectiv propus. Având în vedere procentul scăzut de prindere a gardului viu, suntem nevoiţi
să prelungim activitatea până în septembrie 2017. În această perioadă se vor planta puieţii după
noua schemă de plantare. Valoarea rămasă necheltuită va acoperi cheltuielile necesare
lucrărilor de completare a gardului viu  şi costurile de înlocuire a bornelor distruse.

Anexe
Anexa C.1.1 Proces verbal de recepţie partialǎ nr.4 anul III 25
Anexa C.1.2. Raport de activitate nr. 4 partial anul III 28

Anexa C.1.3.
Harta-Delimitarea si materializarea limitelor siturilor ROSCI0170 SI ROSCI
0055 33

Anexa C.1.4. Harta-Imprejmuirea cu gard viu a mlastinilor periclitate habitat prioritar 7210-
Mlastina Harman 34

Anexa C.1.5. Harta-Imprejmuirea cu gard viu a mlastinilor periclitate habitat prioritar 7210-
Mlastina Harman 35
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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 2012 au fost realizate primele lucrări de mobilizarea solului în jurul puieţilor de anin şi
frasin.

În 2013 s-au descopleşit puieţii acoperiţi de buruieni invazive, în u.a.-urile  8H, 9H, 6D, 7A,
7C, 8B și 8F, actualmente 804H, 409F, 406C, 407A, 407C,408B.
Pe suprafata de 1 ha identificată şi marcată în teren în u.a. 6D (406 C) a fost făcută determinarea
stării de degradare a aninului.

În toamna lui 2013 continuată în 2014 şi 2015  s-a executat acțiunea de creștere a consistenței
arboretelor de anin, prin executarea de împăduriri cu anin alb (Alnus incana) și anin negru
(Alnus glutinosa). Plantarea s-a facut cu puieți de 2-3 ani, recoltaţi din habitate similare din
judeţul Braşov. În toamna anului 2014 s-a recoltat sămânţă si s-au realizat 500 de puieţi.
Acţiunea s-a desfăşurat primăvara şi toamna şi până în 2014 au fost plantaţi aproximativ 4500
de puieţi.

În luna iulie a anului  2015 împreună cu studenții de la Facultatea de Silvicultură și Exploatări
Forestiere s-a intervenit cu lucrări de descopleșire a exemplarelor de anin.
În vederea creșterii consistenței arboretelor, s-au executat la începutul lunii octombrie,
completări, urmate în decursul lunii noiembrie de plantarea de puieți de anin. Acțiunile de
descopleșiri și completări de puieți de anin au avut loc în situl ROSCI0170 - Pădurea şi
mlaştinile eutrofe de la Prejmer, U.P. I, u.a. 7A (3,3ha), 7C (2,8ha), 8H (1,7ha), 8F (0,6ha), iar
plantările au fost realizate în u.a.10A (10,8ha).



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

Progress report LIFE+ 17

Plantarea s-a făcut cu puieți de 2 ani şi puieţi proveniţi din sămânţă fiind necesari aproximativ
900 de puieți  pentru  completarea suprafețelor. Din cei 900 de puieți, 500 provin din puieți
realizati de INCDS în solarul achiziționat în cadrul proiectului Life For Marsh din samânța
recoltată în anii anteriori, iar 400 provin din habitate asemănătoare.

Acțiunile de completări și plantări cu puieți de anin au fost urmate de lucrări de stropire cu
substanțe repelente împotriva cervidelor, efectuate de echipa Fundației Carpați împreună cu
echipa INCDS Brașov, pentru a evita eventualele pagube produse de către fauna din zonă.
S-a folosit aceeaşi schemă de plantare cu cea din anii anterior, adică nu o schemă clasică, ci
intercalare la 4x4m.

Nici în 2015 nu au fost infestări masive cu Agelastica alni, iar din acesta cauză tratamentul nu
s-a efectuat, urmând să se efectueze dacă este cazul anul viitor.

Probleme apărute / soluţii găsite/ probleme nerezolvate:

Când a demarat proiectul LIFE FOR MARSH pentru suprafeţele împădurite a fost folosit
Amenajamentul Silvic pentru U.P.1 Prejmer din anul 2004. În anul 2014 a fost definitivat noul
amenajament de catre INCDS Brasov. Din acest motiv s-a efectuat o renumerotare a u.a-urilor
de la Prejmer astfel: 6D a devenit 406C, 7A=407A, 7C=407C, 8B=408B, 8F=408F, 8H=408H,
9H=409F,12C=412C, 13E=413 E , 14A=414A, 14B=414B, 25B=425B,
Iar pentru trupul de padure de pe Lempes u.a. 5D=505D, 13C=513C.

Continuarea activităţii:
Descopleşirea puieţilor împotriva plantelor invazive.
Creșterea consistenței arboretelor de anin prin împăduriri  în u.a.-urile 408 H 409 F și 407A.
Cresterea consistenţei arboretelor de anin prin completări în u.a.rile 407C, 408B, 408F, 408H
unde s-au realizat împăduriri si completări.
Recoltarea  seminţelor de anin alb şi negru din habitate asemanatoare.
Producerea de puieţi de anin alb şi negru în sera şi solarul proiectului.
Monitoriza evoluţiei stării de degradare a aninului în paralel cu evoluţia dezvoltării larvelor de
Agelastica alni şi atunci când se consideră că infestarea este maximă, se intervine cu tratamentul
biologic.
Montarea de garduri electrice pe timpul iernii si tuburi de plastic pentru a-i proteja de animalele
ce se hrănesc cu scoarţă.

Anexe:
Anexa C.2.1. Hartă Activitatea C2 refacerea habitat 91E0 36
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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:

Cei 7000 de puieţi realizaţi în cadrul proiectului au fost plantaţi începând cu primăvara anului
2015.

Prima campanie de plantare a puieţilor de stejar a inceput in data de 6 aprilie 2015, Fundația
Carpați împreună cu echipa ICAS si studenţi ai Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări Forestiere
Brașov(Anexa C3.4/pg.40) au desfăşurat campania de plantare a puieților de stejar, pentru
ajutorarea regenerării vegetației de silvostepă eurosiberiană cu Quercus sp din habitatul
prioritar 91IO*.
După terminarea campaniei de plantare a puieților de stejar la inceputul lunii Mai, Fundația
Carpați împreună cu echipa ICAS Brașov, au desfășurat și lucrări de stropire a stejarilor  cu
substanțe repelente împotriva cervidelor, pentru a evita eventualele pagube aduse puieților de
către fauna din zona. De asemenea, tulpinile stejarilor din zonele identificate ca zone de risc,
au fost protejate cu tuburi de plasa protectoare.

A doua campanie de plantare a stejarilor din solarul UTBV de la baza didactica din Sanpetru a
avut loc in Noiembrie 2015. Pentru o eficientă sporită, concomitent cu acțiunea de plantare a
puieților de stejar, s-au desfășurat și lucrări de stropire a stejarilor  cu substanțe repelente
împotriva cervidelor.

În cadrul acestei acțiuni de plantare au fost folosiți aproximativ 1.600 puieți de stejar care provin
din solarul UTBV. Pentru o protecție suplimentară, pe lângă tratamentul cu repelent, am instalat
şi un gard electric care încercuiește complet zona în care s-au realizat plantările.
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La începutul anului  conform protocolului semnat între proiect şi administratorul fondului
forestier DS braşov  s-a  cerut  acordul (Anexa C3.1/pg.37) şi s-a luat avizul favorabil (Anexa
C3.2/pg.38) pentru desfăşurarea lucrărilor de împădurire

În data de 04.11.2015, echipa Fundației Carpați împreună cu studenții Facultății de Silvicultură
si Exploatări Forestiere (Anexa C3.5/pg.47) au colectat ghindă pentru obținerea unei noi serii
de puieti de stejar. Estimăm că vom obţine un număr de aproximativ 7000 de puieți de stejar în
solarul Life for Marsh, amplasat în cadrul bazei didactice a UNITBV din Sânpetru. Astfel vom
ajunge la aproximativ 14.000 de puieți de stejar plantaţi până la sfarsitul proiectului.
Ghinda colectată a fost supusă analizelor,  folosindu-se  metoda biochimică – test cu tetrazoliu,
urmărindu-se: potența germinativă, valoarea culturală, masa a 1000 semințe, numărul de
semințe la kg, numărul de semințe germinabile/viabile la un kg de sămânță pură.  Analiza a fost
realizată în cadrul Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice, Stațiunea  Brașov.

Ghinda rămasă a fost depozitată în vase cu apă la o temperatură constantă de 5o C – apa
schimbându-se săptamânal, pâna în data de 9.01.2016 când  a început  activitatea de plantare a
ghindei, acțiune realizată de specialiști ai Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice stațiunea
Brașov, Fundației Carpați, precum și studenți ai Facultății de Silvicultură și Exploatări
Forestiere. Această activitate a început prin pregătirea substratului germinativ, substrat realizat
prin amestec în raport de 1:1 din turbă și nisip. Plantarea efectivă s-a făcut atât în ghivece, cât
și în pungi de plastic, cu un număr de 4 ghinde la ghiveci. Au fost realizate astfel un număr de
1.750 ghivece, respectiv 7.000 ghinde plantate. În prezent, asupra puieților se execută doar o
acțiune de udare. Datorită cantități mare de ghindă colectată și a puieților rezultați, se va urmări
plantarea unui număr mai mare de puieți rezultați din ghindă, în detrimentul celor produși din
butași.

S-a repetat stropirea pentru făinarea stejarului datorată patogenul Microsphaera abbreviata în
zona Dealul Lempeş cu fungicidul TILT în concentrație de 0,03 %.

Probleme apărute / soluţii găsite/ probleme nerezolvate:

Trecerea cu oile prin zona în care sunt plantaţi puieţii de stejar a impus: tratarea cu repelent, aplicarea
de tuburi din plastic pentru protecţie, împrejmuirea cu gard electric.

Continuarea activităţii:

În 2016 se vor  executa lucrări de descopleşire a puieţilor plantaţi, stropire împotriva fainării,
precum şi lucrări de întreţinere a puieţilor în seră şi solar.

Anexe:
Anexa C3.1 Acord  lucrări de âmpădurire  Lempeș 37
Anexa C3.2 Aviz împădurire UPII Teliu  Direcția Silvică 38
Anexa C3.3 Hartă  împădurire C3  UPII Teliu 39
Anexa C3.4 Listă prezență studenti aprilie 40
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Anexa C3.5 Listă prezență studenți noiembrie 47

5.1.8, 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 anul 2015, lucrările efectuate în cadrul activităţii s-au  derulat după graficul programat cu
mici schimbări  tehnice, pentru a avea o  eficienţă mai mare.

S-a întreţinut barajul din pământ realizat pentru colmatarea drenului. Celelalte  două baraje nu
s-au realizat deocamdată, ele urmând a se construi în primăvara lui 2016. Întârzierea în
efecturea barajelor s-a hotărât de comun acord cu specialiştii în hidrologie şi botanică, dorindu-
se introducerea treptată a măsurilor, pentru a se cuantifica mult mai bine efectele acestora asupra
speciilor şi habitatului  de mlaştină.

În anul 2015, bazându-ne pe experienţa anilor anteriori, în luna iulie am monitorizat anumite
zone din cele două mlaştini din aria proiectului pentru a fructifica momentul când înfloreşte
Ligularia sibirica. La sfârşitul lunii iulie 2015,  faţă de anul 2014 am avut un număr aproape
dublu de exemplare înflorite din specia Ligularia Sibirica. Din 7 exemplare existente  s-a reuşit
ca după 3 ani de proiect acestea să ajungă la peste 200 de exemplare. Măsurile luate prin
împrejmuire şi eliminarea păşunatului s-au dovedit a fi benefice pentru specie. În mlaştina
Hărman au apărut pentru prima dată 3 exemplare  de Liparis loesseli. Aceasta nu s-a mai regăsit
în mlaştină de mai bine de 20 de ani.

În 2015, actiunea de eliminare a speciilor invazive din zonele protejate a început înca din
primavară, în luna aprilie, în cele două zone, una în mlaştina Hărman şi cealaltă în Prejmer.
Aceste zone sunt  cele care au fost  cel mai puternic afectate de staţionarea stânelor şi unde s-a
dezvoltat o vegetaţie invazivă. Comparativ cu anul 2014, atunci când am intervenit semi-
mecanizat pentru combaterea buruienilor, anul acesta am utilizat  tractorul utilat cu o tocătoare
de resturi vegetale, rezultatele din teren fiind obținute mult mai rapid și mai eficient. Au fost
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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. Combaterea eficientă a acestor specii s-
a realizat în sezonul de vegetatie, concurența pentru apa și efectul copleșitor și invadant fiind
mult diminuat asupra speciilor ocrotite, acest lucru fiind vizibil prin extinderea habitatelor
prioritare.

La începutul lunii Aprilie, a avut loc incendierea provocată a mlaştinii Prejmer  în zona  unde
după împrejmuire păşunatul a fost eliminat, iar habitatul cu Cladium mariscum începuse să se
regenereze. În acest caz au  fost  informate 11 instituţii (Anexa C4.1/pg.51)  şi chemată poliţia
care a întocmit dosar penal.

Pe parcursul verii anului 2015, echipa Life for Marsh a continuat activitatea de eliminare a
speciilor invazive din aria protejata a proiectului.Tractorul utilizat cu o tocătoare de resturi
vegetale, a dus la o eficienta sporita și o calitate superioara a lucrarilor, speciile de plante
invazive având o crestere mai lentă. Se observă cum în unele zone au inceput sa fie înlocuite de
către speciile de interes comunitar.

Cele 71 de izvoare au fost verificate  cel putin de  2 ori pe an, iar cele 7 s-au decolmatat.
Din cele 7 izvoare de decolmatat doar în două cazuri  mai este necesară şi curăţarea de resturi
menajere. Acestea sunt în Mlaştina Pejmer şi sunt localizate în zona în care mai există păşunat.

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, dar a apărut în Mlaştina Hărman, fapt
deosebit de important deoarece în zonă nu s-a mai întâlnit de mai bine de 20 de ani.  Încă nu
am reuşit să găsim o soluţie pentru multiplicarea in vitro, dar avem contacte cu cercetători de
la Universitatea Babeş Bolyai din Cluj, care au promis să ne sprijine în demersul de a găsi
material de multiplicat.
Comparand pozele din vara anului 2013 cu cele din 2014 putem vedea o diferenta considerabila
la aspectul habitatului, aspect care a fost imbunatatit semnificativ în anul 2015.

Continuarea activităţii:

In anul 2016 se  vor continua  acţiunile  de colmatare a canalelor rămase, de curăţire şi
decolmatare a izvoarelor.  De asemenea se vor curăţa, dacă este cazul, drenurile vechi care s-
au înfundat şi se vor repeta acțiunile de eliminare a plantelor  invazive de pe suprafaţa
demonstrativă de 3,5 ha.
Se vor demara acţiunile de  înmulțire pe cale artificilă a speciilor periclitate Ligularia sibirica,
Adenophora liliifolia, Liparis loeselii.
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Anexe:
Anexa C4.1 1. Adrese  (11 instutuţii ) incendiere habitat 7210 51

Anexa C.4.2 HARTA Activitatea C4  Hărman -lucrări de curaţire şi eliminare a
plantelor invasive; locaţii Liparis loeselii şi Ligularia sibirica 61

Anexa C.4.3 HARTA Activitatea C4  Prejmer -lucrări de curaţire şi eliminare a
plantelor invasive; locaţii Adenophora lilifolia

62

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  întâlniri anuale  cu primării și cu fermierii  privind
reglementarea pășunatului, întâlniri la care au participat pe lângă crescătorii, proprietarii de
animale şi primarii, agentul agricol, secretarul, autoritați ( reprezentanți ai gărzii de mediu și
apelor).  In primul an de proiect au fost 5 intâlniri  din care 3 separate pe cele trei comune.
In 2014 s-a realizat o singură întâlnire comasată pentru toate cele 3 comune (Hărman, Sânpetru
şi Prejmer),  întrucât erau aceleaşi probleme iar reprezentanţii APIA, APM, Garda de mediu,
Direcţia Silvică Braşov au dorit acest lucru, dat fiind programul foarte încărcat al dânşilor.

Ȋn cadrul acestor întâlniri, s-au prezentat crescătorilor și proprietarilor ariile protejate
însemnătatea acestora,  punându-se accentul  pe respectarea limitelor acestora , a habitatelor  şi
speciilor protejate  precum şi renunțarea pășunatului în interiorul acestora.
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In anul 2015 întâlnirea cu păşunatul  a avut loc în  luna Iunie (Anexa C5.1/pg.65) Fundaţia
Carpati, împreună cu partenerii asociaţi (Universitatea Transilvania şi ICAS), s-au întrunit cu
factorii interesati pentru stabilirea modului de folosire a zonelor de păşunat  care au fost
desemnate în afara sitului, astfel încât să nu afecteze obiectivele de conservare ale proiectului
LIFE FOR MARSH. In primul rând, au fost invitaţi crescători de animale de pe razele
primăriilor Sânpetru, Prejmer si Harman, alături de reprezentanţi ai APIA Braşov, ai Directiei
Agricole Braşov, Gărzii de Mediu, APM Agenţia de Protecţie a Mediului) Braşov, Direcţiei
Silvice Braşov, Prefecturii Braşov.

Proiectul a prezentat progresul realizat de acesta referitor la lucrările de conservare realizate  şi
evoluţia habitatelor şi speciilor periclitate.  S-a pus accent pe evoluţia favorabilă  a acestora
în lipsa păşunatului. De asemenea s-au discutat aspectele noi apărute ca urmare a OUG
34/2013, reprezentantul APIA dezbătând necesitatea respectării acestuia ca o cerinţă în
asigurarea plăţilor compensatorii.  S-a pus accentul pe proasta măsură de compensarea a
crescătorilor de ovine si faptul că se încurajează  prin practicile UE creşterea ovinelor în
detrimentul bovinelor.  De asemenea am subliniat si noi faptul că legea prezintă deficienţe in
ceea ce priveşte corelarea suprafeţei de păşunat disponibilă şi numărul de oi. In aceste condiţii
numărul stânelor din apropierea localităţilor s-a inmultit considerabil, favorizând
suprapăşunatul şi inmulţirea câinilor.   S-a discutat din nou problema câinilor de la stână şi a
câinilor hoinari,  care sunt in continuare in număr foarte mare.  Aplicarea legii de către
gestionarul Fondului de vânătoare care în acest caz este Universitatea Transilvania din Braşov
partenerul 2 se loveşte de frica de a nu fi  filmati şi acuzati apoi  de organizaţiile  protecţioniste
şi mass media de uciderea animalelor.

In aprilie 2015 s-a amenajat un loc de picnic format din două mese şi patru băncuţe în perimetrul
mlaștinii Hărman.

În ianuarie 2015,pe ntru  limitarea accesului, am realizat bararea principalelor intrări în pădurea
Prejmer , în scopul protejării florei și a solului.

Ararea benzii de 2m latime si pe o lungime de 4km este lucrarea care se execută anual pentru
stoparea incendiului spre pădure, în condiţiile în care există incendiere provocată a miriştei.
Zonele in care s-a realizat  aceasta banda sunt la Pădurea Prejmer şi Mlaştina Prejmer.

Acțiunea de patrulare a continuat pe tot parcursul anului, înregistrându-se un număr 51 de
încălcări ale regulamentului. Din acestea păşunatul este în continuare una dintre cele mai mari
probleme, urmată de prezenţa urmelor de ATV/motor şi prezenţă vetrelor de foc în locurile
neamenajate.

La începutul lunii Aprilie, a avut loc incendierea provocată a mlaştinii Prejmer  în zona  unde
după împrejmuire păşunatul a fost eliminat, iar habitatul cu Cladium mariscum începuse să se
regenereze. În acest caz a fost chemată poliţia care a întocmit dosar penal.
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Probleme apărute / soluţii găsite/ probleme nerezolvate:

Problemele apărute  ţin foarte mult de educaţie, care din păcate încă este deficitară. Se constată
ca practicile folosite de noi în proiect, practici utilizate de majoritatea proiectelor de mediu, au
un impact din ce in ce mai mic. Materialele tipărite, panourile amplasate  sunt citite parţial sau
deloc  şi în principal  au o mai mare influenţă, pentru persoanele a căror subzistenţă nu are
legături cu protecţia terenurilor din zonă. Cele mai
Nu s-a reuşit în totalitate  stoprea  practicilor cu impact negativ asupra habitatelor însă ele s-au
diminuat considerabil. Depozitarea gunoaielor in interiorul sitului, se mai practică deşi accesul
în pădure s-a limitat prin amplasarea barierelor. Fiind un teren uşor accesibil şi intr-o zonă
urbanizat, toate aceste practici  sunt

Una din problemele întâmpinate este legată de locul de picnic de la Pădurea Prejmer şi anume
cel de la “Izvor” unde cele 4 băncuţe în ciuda faptului că au fost ancorate în beton au fost furate,
măsuţele rămânând intacte probabil datorită dimensiunilor mari.

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 C5. 1 Adrese  Intâlnire  Reglementări antropice (14 instituţii ) 65
Anexa C.5.2 Harta  C5 - Reducerea impactului antropic asupra habiatelor 77
Anexa C.5.3 Răspuns Poliţia Rurală Feldioara 78

5.1.10. 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
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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 în perioada anterioară

Lucrările efectuate anterior perioadei de raportare au fost descrise amănunţit în Rapoartele de
activitate precedente ale activităţii C.6. Lucrarile efectuate s-au axat în principal pe strângerea
mai multor straturi tematice care au fost integrate în baza de date GIS, de tip raster, straturi
vectoriale si straturi vectorizate obţinute prin ridicări GPS din teren.

Lucrări efectuate

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

6.1 Straturi noi integrate în baza de date GIS:

* imagini satelitare recente, pentru aria proiectului, la scara de bază 1:5000, din noiembrie
2015, format geojpg, sistem de coordonate WGS1984

* update feature class "borne" - borne montate care nu au mai fost identificate în teren din
anumite cauze (distrugere, deteriorare etc.)

* feature class "completari_c1_04_2015" - zonele în care au fost realizate completări în luna
aprilie 2015 la gardul viu în cadrul activității C1

* feature class "plantari_c2_2015" - suprafețe în care au fost realizate plantări în luna
noiembrie 2015 pentru creșterea consistenței arboretelor și descopleșiri în cadrul activității C2

* feature class "plantari_stejar_c3" - suprafețe în care au fost realizate plantări în luna aprilie
2015 cu puieți de stejar, descopleșiri și stropiri în cadrul activității C3

* feature class "plantari_c3_nov_2015" - suprafețe în care au fost realizate plantări în luna
noiembrie 2015 cu puieți de stejar și stropiri cu substanță repelentă în cadrul activității C3

* update feature class "Liparis" - zone în care au fost identificate plante de Liparis loeselii în
perioada anului 2015 în cadrul activității C4

* update feature class "adenophora" - zone în care au fost identificate plante de Adenophora
lilifolia în perioada anului 2015 în cadrul activității C4

* update feature class "ligularia_sibirica" - zone în care au fost identificate plante de Ligularia
sibirica în perioada anului 2015 în cadrul activității C4
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* feature class "curatiri_c4_2015" - suprafețe în care au fost realizate lucrări de curățire în
aprilie 2015 în cadrul activității C4

* update feature class "bancute_C5" - locații ale băncuțelor montate în 2015 în cadrul
activității C5

* feature class "barare_cai_acces" - locații ale zonelor unde au fost barate căile de acces în
ianuarie 2015 în cadrul activității C5

* feature class "gard_electric_2015" - zonele unde au fost montate garduri electrice pentru
protecție în mai 2015 în cadrul activității C5

* feature class "arat_2015" - benzi de teren arate în perioada 2015 pentru protecție
antiincendiu în cadrul activității C5

* feature class "stane_sept_2015" - locații ale stânelor din zona ariei proiectului în septembrie
2015 - activitatea C5

* update feature class "grid_125m.shp" - monitorizarea stării de conservare a zonelor
mlăștinoase pilot din aria proiectului în perioada anului 2015 în cadrul activității D2

* update feature class "grid_250m.shp" - monitorizarea stării de conservare a zonelorpilot
acoperite cu vegetație forestieră din aria proiectului în perioada anului 2015 în cadrul activității
D2

* feature class "ecologizare_canal_e4" - canal ecologizat cu ajutorul copiilor de la școli din
zona proiectului în cadrul activității E4

* update feature class "panouri_tematice" - actualizare a locațiilor panourilor tematice
montate pe traseele tematice stabilite în cadrul activității E5

* update feature class "trasee_tematice" - actualizare a traseelor tematice stabilite în cadrul
activității E5

* feature class "indicatoare" - locațiile săgeților indicatoare montate pe traseele tematice din
cadrul activității E5
6.2 Hărţi tematice pentru rapoartele de progres ale activităţilor din proiect
Aceste hărţi sunt anexate fiecărui raport de activitate, format A3, împreună cu o hartă
generală format A2.

6.3 Hărţi de teren
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Au fost tipărite hărţi de teren 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, cât şi completarea informaţiilor existente;
- Generarea de hărţi tematice ale stadiul de implementare pentru activitățile din cadrul

proiectului.

Anexe
- DVD cuprinzând:
* baza de date GIS actualizată în formate ESRI file geodatabase v.10, TIN şi raster, în

proiecţie Stereo 1970 (Datum Dealul Piscului 1970)
* harti format A3 pdf, rezoluţie 250 dpi și hartă generală format A2 pdf, rezoluţie 250

dpi.

Anexa C.6.1 HARTA -Dezvoltarea unui sistem informatic geografic-GIS 79

5.1.11. ACȚIUNEA D1 - MONITORIZAREA EVOLUŢIEI REGIMULUI HIDRIC AL
SOLULUI

Obiective

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

Rezultate așteptate

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

Din punct de vedere climatic, anul 2014 a fost un an normal, cu 673 mm precipitații atmosferice,
cu două maxime (unul în luna mai – 99,6 mm și unul în luna iulie – 115,3 mm). S-au înregistrat
102 zile secetoase, în cea mai mare parte pe durata repaosului vegetativ. Totuși se semnalează
un ușor deficit de apă din precipitații, comparativ cu evapotranspirația potențială, cel mai
pronunțat fiind în lunile august și septembrie, luni devansate de alte două luni cu deficit de apă
în balanța hidrică.
În ce privește variația nivelului freatic în cuprinsul celor trei perimetre, nu s-au înregistrat
scăderi semnificative ale nivelului, valorile medii și tendința de evoluție în toate forejele fiind
constante în decursul anului, în general spre sfârșitul lunii iulie, începutul lunii august
înregistrându-se nivelul cel mai ridicat și la finalul lui Noiembrie nivelul cel mai scăzut. Se mai
constată, că perioade cu nivel scăzut, mijlocul lunii iunie, și sfârșitul lunii ianuarie, fluctuațiile
neavând o legătură evidentă cu cantitățile de precipitații și perioadele în care s-au înregistrat
precipitații însemnate, la fel cum perioadele de „minim” nu se suprapun după perioade
secetoase însemnate. În pădurea Prejmer, fluctuațiile sunt mult mai atenuate decât în mlaștini.

Nu sunt modificări ale nivelului freatic care să ducă la modificări ale condițiilor hidrologice
pentru habitatele și speciile de interes din cuprinsul ariilor umede, comparativ cu situațiile
inițiale.

Anul 2015 s-a caracterizat ca un an cu deficit de precipitații remarcat în special primăvara și
toamna. Maximul precipitațiilor căzute s-a înregistrat în cursul lunii iunie, iar în cursul lunii
septembrie s-a înregistrat un nou maxim, secundar. Luând în considerare și valorile
evapotranspirației potențiale înregistrată pe întreaga durată a anului constatăm un deficit
important de precipitații atmosferice, acesta fiind deosebit de pronunțat pentru lunile iulie și
august.

Chiar dacă anul 2015 este unul mai sărac în precipitații, variația nivelului acviferului
monitorizat nu înregistrează modificări esențiale pentru condițiile specifice ariilor umede
monitorizate. Tendința, pentru unele foraje (H1, H2, H6, P12, G20 etc.) este chiar de creștere a
nivelului semnalând o acumulare de apă în stratul monitorizat. În pofida acestor aspecte,
variația pentru anumite perioade nu poate fi explicată doar prin aportul de precipitații.
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Continuarea activităţii:

Acţiunea va continua în zona celor 2 situri din aria proiectului: ROSCI0055 - Dealul Cetăţii
Lempeş-Mlaştina Hărman, ROSCI0170 - Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer, până la
finalul proiectului.

Anexe

Anexa D.1.1. Raport Final privind Hidrologia şi solurile din cuprinsul mlaştinilor Hărman şi Prejmer 80
Anexa D.1.2. Raport de Monitorizare a apelor subterane din cuprinsul mlaştinilor Hărman şi Prejmer 2014 107
Anexa D.1.3. Raport de Monitorizare a apelor subterane din cuprinsul mlaştinilor Hărman şi Prejmer 2015 149
Anexa D.1.4. HARTA-Monitorizarea evoluţiei regimului hidric 189

5.1.12. ACȚIUNEA D2 - MONITORIZAREA IMPACTULUI MĂSURILOR DE
CONSERVARE PREVĂZUTE ÎN PROIECT

Obiective

Se va realiza o monitorizarea a eficienţei măsurilor de conservare luate pentru ajutorarea
regenerării naturale.

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

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

Acțiunea s-a demarat prin generarea randomizată 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-au 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).

In noul raport pentru anul 2015, ţinând cont de recomandările primate, s-a realizat legătura între
parametrii monitorizați și modalitatea prin care s-a determinat starea de conservare, pe fiecare
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suprafată de probă, prin prezentarea în Tabelul 1.4.2 (Anexa Raport anual) a limitelor de
încadrare în categoriile: Favorabil, Neadecvat si Alterat.

Fiecare categorie a rezultat astfel:

- Nr de specii se determina prin numărare;
- Acoperirea speciilor cheie se determină vizual în procente (expert opinion);
- Acoperirea stratului de briofite se determina vizual în procente (expert opinion);
- Calitatea habitatului se apreciază vizual (expert opinion);
- Integritatea stratului de turbă se apreciază vizual (expert opinion);
- Prezenta vegetaţiei arbustive se apreciază vizual (expert opinion).
- Determinarea vizuală a prezenței speciilor invasive (ex: Solidago canadiensis (sanziana

de gradina), Rumex alpinus, Tusilago farfara, Cirsium arvense (palamida), Urtica dioica,
Arctium lappa, Plantago major, Phragmites communis (stuful), Colamagrotis epigeios.

- Determinarea vizuala a prezentei speciilor indicatoare de eutrofizare (ex: Dicranum
scoparium, Polytrichum commune, Rhytidiadelphus triquetrus (briofite), Alliaria
petiolata, Athyrium filix-femina, Calamagrostis arundinacea, Chrysosplenium
alternifolium, Deschampsia flexuosa, Galium schultesii, Homogyne alpina, Lapsana
communis, Luzula luzuloides, Orthilia secunda, Petasites albus, Rubus hirtus, Sanicula
europaea, Soldanella hungarica, Stellaria holostea, Stellaria nemorum, Vaccinium
myrtillus)

- Determinarea vizuală a prezenţei speciilor ruderale (ex: Acer negundo, Helianthus
tuberosus, Asclepias syriaca, Impatiens glandulifera, Reynoutria x bohemica, Reynoutria
japonica, Erigeron annuus, Erigeron canadensis, Ambrosia artemisiifolia, Echinocystis
lobata, Aster novii-belgii).

Starea de conservare a suprafețelor de probă la nivel de situri este dată de limitele prevăzute în
raportul stării de conservare a habitatelor

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 proiectului și
contribuind la cuantificarea măsurilor de conservare

Continuarea activității :

Acţiunea va continua 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. Raport anual de evaluare a starii de conservare 190
Anexa D.2.2. HARTA-Monitorizarea starii de conservare a habitatelor 2015 200
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5.1.13. ACȚIUNEA D3 - MONITORIZAREA IMPACTULUI SOCIO-ECONOMIC

Obiective

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

Rezultate așteptate

4 Rapoarte 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.

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 activitățile derulate în cele doua situri Natura 2000 care fac parte din aria proiectului,
asigurarea unui feed-back necesar pentru derularea în bune condiţii 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:
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În cadrul proiectului s-au realizat 2 comunicate de presă, care au fost afișate și pe site-ul
proiectului www.fundatiacarpati.ro/formarsh și un articol în presa locală. În 2013, au fost
tiparite 1.100 de calendare personalizate, bannerul proiectului, 200 postere format A2, 600
pixuri personalizate, 600 de insigne personalizate, 600 broşuri de promovarea a proiectului, 150
de autocolante. În 2014, au fost realizate calendare de birou personalizate cu fotografiile
realizate de staff-ul proiectului pe teren, în primii 2 ani ai proiectului. Pe lângă imaginile
edificatoare, materialele informative fac referire la obiectivele, activităţile, partenerii, sursele
de finanţare, titlul proiectului, logo-ul proiectului, logo-ul Uniunii Europene şi LIFE, adresa de
website a proiectului și au fost diseminate factorilor interesați în cadrul acțiunilor de promovare
a proiectului. Posterele au fost amplasate la Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere,
Agenția de Protecția Mediului Brașov, Primăriile Hărman, Sânpetru, Prejmer.

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,
primăriile fiind direct implicate în desfășurarea activităților proiectului astfel: întâlnirea cu
grupul Primăriei Hărman a avut loc în data de 16 martie 2013, Primăria Prejmer în data de 23
martie 2013 și Primăria Sânpetru în data de 06 aprilie 2013. O întâlnire cu toate localitățile
limitrofe ariei proiectului a avut loc in 16.04.2014, unde pe langă aspectele legate de
reglementarea păsunatului au fost accentuate din nou obiectivele și rezultatele așteptate ale
proiectului. Stadiul proiectului a fost prezentat si la întalnirea anuală din 17 Iunie 2015.

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.

În anul 2015, proiectul a fost promovat în cadrul concursului de orientare în natura ,,Trofeul
Cocoșului de Munte”, unde echipa proiectului a participat cu un stand, unde s-au impartit
materiale personalizate. Având în vedere faptul că această etapă reunește pasionați ai naturii, a
fost o ocazie nemaipomenită de a face cunoscute obiectivele și rezultatele inițiativei LIFE FOR
MARSH, sperând într-o promovare de tip ,,word of mouth” și către alți factori interesați.

Mai mult, Andreea Spînu, studentă a Facultății de Silvicultură si Exploatări Forestiere din
Brașov, beneficiar asociat, a promovat în expediția sa cu bicicleta până în Suedia, la o bursa
Erasmus, proiectul prin stickere aplicate pe bicicletă și interacționarea cu localnicii curioși. Am
considerat inedită acestă modalitate de promova obiectivele proiectului, iar din relatările
Andreei, localnicii s-au aratat dornici să afle mai multe despre proiectul LIFE FOR MARSH,
în special în Olanda.

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

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

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

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

Rezultate așteptate
1. Website pentru diseminarea obiectivelor și rezultatelor proiectului si forum de discuții.
2. Gradul de informare și conștientizare va crește, estimându-se un număr minim de 300 de
vizitatori anual.

Progresul înregistrat:

1. Menținerea website-ului www.fundatiacarpati.ro/formarsh în limba româna şi în limba
engleză  din anul 2012 până în prezent.

2. Menținerea forumului de discuții si a paginii de socializare
https://www.facebook.com/lifeformarsh din primul trimestru al anului 2013 până în prezent.

Se realizează periodic lucrări de mentenanța a site-ului, pentru îmbunătățirea interfeței si pentru
a putea fi accesibil 24/7. Structura de bază se păstrează, după cum urmează:

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

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

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

bună familiarizare cu activitățile proiectului.
5. Suportul financiar 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 realizează constant pentru o mai bună diseminare a informației
și pentru un feedback favorabil din partea comunităților locale.

7. Conform recomandărilor monitorului de proiect, am creat un meniu nou denumit
,,Rapoarte si Produse’’(Anexa E1.1) care cuprinde următoarele pagini:
 Comunicate de Presă
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 Rapoarte Științifice
 Rapoarte Proiect
 Panouri situri
 Publicații

În urma realizării website-ului www.fundatiacarpati.ro/formarsh in limba româna şi în limba
engleză  , acesta a ajuns ca în decembrie 2015 să aibă un număr de aproximativ  10000 vizitatori
şi 151.000 vizite înregistrate (Anexa E1.2).

Realizarea forumului de discuţii si a paginii de socializare
https://www.facebook.com/lifeformarsh, a ajuns ca în luna decembrie 2015 să aibă peste 400
de aprecieri, fără promovare comercială(Anexa E 1.3).

Adăugarea de conținut foto/video/text, îmbunătățirea 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 2 anexe.

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

Continuarea activității:
1. Actualizarea continuă a website-ului prin adăugarea de conținut foto/video/text pe parcursul
desfășurării proiectului.
2. Monitorizarea activității forumului și a paginii de socializare, urmărind  îmbunătățirea
traficului.

Anexe:
Anexa E2.1 Meniu ,,Rapoarte și Produse’’ 205
Anexa E2.2 Monitorizare trafic site ,,Life for Marsh’’ 205
Anexa E2.3 Monitorizare trafic pagina Facebook ,,Life for

Marsh’’
206

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
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Rezultate aşteptate

1. Realizarea unui număr de 12 panouri informative  privind 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. Rapoartele anterioare au avut atasate 3 anexe.

Progresul înregistrat:

Odata cu patrularea, s-a monitorizat şi starea panourilor informative. În 2015 nu s-au înregistrat
distrugeri ale acestora.

Probleme apărute / soluţii găsite/ problem nerezolvate:
Din monitorizarea proiectului nu  s-au mai înregistrat distrugeri ale panourilor informative

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.

5.1.17. 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.
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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 anul 2013, au avut loc doua campanii de conştientizare şi ecologizare efectuate în cele doua
situri, una cu elevii din localitatile Prejmer, Hărman, Lunca Câlnicului  şi cea de-a doua cu
studentii Facultăţii de Silvicultutră şi Exploatări Forestiere.

În anul 2014 au avut loc alte două acțiuni de ecologizare, prima acțiune de ecologizare a avut
loc în perioada 31 Martie-4 Aprilie 2014 – Săptămâna verde LIFE FOR MARSH- O saptamana
intreaga dedicata unui mediu mai curat! A doua acțiune de ecologizare a avut loc în toamna
anului 2014 în luna noiembrie, imediat dupa plantarea puieților de anin. Ambele acţiuni au fost
realizate de membrii Fundatiei Carpati impreuna cu membrii ICAS Brasov si cu studentii de la
Facultatea de Silvicultura si Exploatari Forestiere Brasov
Prima acţiune de ecologizare în cadrul Activităţii E4 din anul 2015, s-a desfăşurat în 2 aprilie.
Echipa Fundaţiei Carpaţi, alături de studenţi ai Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări
Forestiere, au adunat resturi menajere din Pădurea Prejmer şi Mlaştina Hărman. Această acțiune
a fost completată de o campanie de informare și conștientizare însoțită de  distribuirea unor
pliante informative în zonele cele mai expuse aruncării deșeurilor .

În data  de 5 iunie am desfășurat a doua acțiune de ecologizare din anul 2015, în cadrul
Activității E4. Echipa Fundației Carpați, alături de elevii din clasele primare de la școala locală
din Sânpetru au combinat utilul cu plăcutul, această acțiune de ecologizare fiind completată de
o campanie de informare și conștientizare sub forma unei mici excursii pe Dealul Lempeș. De
asemenea, s-au distribuit pliante informative în zonele cele mai expuse aruncării deșeurilor. O
altă inițiativă care i-a implicat pe cei mici s-a desfășurat în 13 noiembrie, când a fost organizată
o excursie tematică cu elevii de clasa a III-a de la Scoala Gimnazială nr.19 din Brașov.

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 2016,
urmărind să crească nivelul de conştientizare asupra importanţei habitatelor, speciilor şi a
peisajelor din siturile Natura 2000.
De asemenea se vor distribui material informative pentru buna promovare a proiectului.:

Anexe:
Anexa E4.1 Listă participanți acțiune ecologizare Facultatea de Silvicultură și

Exploatări Forestiere-2/3.04.2015
201

Anexa E4.2 Listă participanți excursie tematică la Dealul Lempeș cu elevii clasei
a III-a de la Școala din Brașov din 13 Noiembrie 2015

203

ANEXA E4.3 HARTA E4-CAMPANIE DE CONSTIENTIZARE PENTRU PROMOVAREA
SCI-URILOR

207

5.1.18. 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 (3 schimburi de experiență)
2. 2 trasee tematice realizate
3. 8 panouri tematice

Progresul înregistrat:

S-au realizat 3 schimburi de experiență ale comunităților locale din localitățile limitrofe zonei
de implementare a proiectului (Hărman, Prejmer, Sânpetru, Lunca Câlnicului) în Austria, la
Parcul Național Donau-Auen, Orth an der Donau, 2 în 2013 și unul în 2014 (cu elevii claselor
V-VIII).

S-au realizat cele două trasee tematice. Montarea celor 17 panouri tematice s-a realizat în timp
util. Primul traseu vizeaza Mlastina si Padurea Prejmer si contine 10 panouri dintre care 8
tematice si 2 de inceput/sfarsit. “Prin Mozaicul naturii” este împarțit în două, cu doua puncte
de plecare diferite (Cetatea Prejmer pentru Mlastina Prejmer, respectiv Popasul Caprioara
pentru Pădurea Prejmer). Durata de parcurgere este de 2-4 ore. Al doilea traseu, “Natura pas cu
pas”, Harman-Dealul Lempes-Sânpetru, este un traseu în două sensuri – se poate porni fie din
localitatea Hărman (de lângă Cetatea Hărman), fie din localitatea Sânpetru (de lângă Biserica
Fortificată). Acesta conține 7 panouri din care 5 tematice si 2 de inceput/sfarsit. Durata de
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parcurgere este de 2-4 ore. Activitățile disponibile sunt drumeția, observarea florei și a faunei.
S-au refăcut săgeţile indicatoare pentru trasee, acestea fiind funcţionale. În 2015, traseele
tematice au fost suplimentate cu 2 panouri (2 in Mlaștina Hărman )pentru a le spori atractivitatea
și a crește astfel nivelul de conștientizare asupra beneficiilor zonelor umede. La ultima raportare
existau 15 panouri tematice montate care nu erau actualizate pe hartă

Probleme apărute / soluţii găsite/ probleme nerezolvate:

Referitor la posibilitatea construirii unor podeţe de lemn care să permită accesul mai uşor în
mlaştină şi fără a periclita habitatul, fapt  menţionat şi de dumneavoastră  în notificarea din
data de 16.10.2014 s-a identificat un traseu potențial de 0,5 km  în Mlaştina Hărman şi 1,0 km
în mlaştina Prejmer.  De asemenea, se pretează la aceaste poteci si observatoare pentru faună.
Valoarea acestora se ridică la aproximativ 50.000 Euro şi se află detaliată în devizul anexat
(Anexa nr. E 5.2 ). Cheltuiala poate fi acoperită  parţial  din valoarea celor 4 ha de pădure
habitat 91E0* proprietatea statului care nu poate fi cumpărată.

Continuarea activităţii:
Anexe:
Anexa E.5.1 Harta traseelor tematice (inclusiv panourile suplimentare) 208
Anexa E.5.2 Deviz estimative poteci și observatoare pentru faună 209

5.1.19. ACŢIUNEA F.1 – MANAGEMENTUL PROIECTULUI

Obiective

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

Rezultate

Management operational al proiectului.

Progres

Activitatea de management a continuat prin întâlniri periodice cu frecvență de cel puțin o dată
pe lună, în funcție de dificultățile apărute în implementare. Echipa de management a ramas
aceeași de la ultima raportare, deja existând proceduri clare instituite privind coordonarea
activității de teren, verificarea, aprobarea și colectarea documentelor justificative aferente
cheltuielilor generate de proiect, introducerea acestora în aplicația de raportare a proiectului,
pentru a avea o imagine reală a progresului financiar și corelarea acestuia cu cel tehnic.
Managementul proiectului este sustinut de grupul de lucru creat, cu participarea expertilor de
la institutiile partenere. Cele trei entități implicate colaborează în luarea deciziilor tehnice și în
stabilirea metodelor de abordare a comunitatilor locale. În vederea aspectelor administrative și
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gestionarea achizițiilor, asistentul manager, financiar si achizitii se ocupa de intocmirea
documentatiilor, asigura eficienta fluxului de documente dintre parteneri si planifica bugetul
pentru perioada urmatoare. Mai mult, el este cel care a introduce cheltuielile consorțiului în
aplicația de raportare. Responsabilul administrativ și comunicare a consolidat relațiile cu
autoritățile locale, prin diverse întrevederi, în vederea concesionării celor terenurilor în
proprietate publică (Hărman și Prejmer, vezi acțiunea B1) și cele care presupun
închirierea/cumpărarea de la proprietarii privați (Prejmer).

Probleme apărute
Nu au apărut probleme în activitatea de management a proiectului. Echipa a rămas constantă
de la ultima raportare, întrunindu-se periodic pentru a stabili metode de gestionare a
dificultăților apărute în implementare, atât din punct de vedere financiar, cât și stiințific.

Activitatea continuă pentru atingerea obiectivelor propuse pentru managementul proiectului.

5.1.20. 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 prevăzută în proiect, întrucât a fost necesară opinia auditorul privind modul de încadrare
al unor cheltuieli.

Rezultate aşteptate
1 raport de audit 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 oferă an de an consultanta privind diverse
aspecte de înregistrare în contabilitate şi încadrare a cheltuielilor. Pentru derularea activităţii în
următoarea perioada, auditorului i s-a acordat un avans.

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

Continuarea activităţii
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Auditorul va oferi o consultanţă privind diverse aspecte de înregistrare în contabilitate și încadrare a
cheltuielilor urmând ca prin raportul de audit să certifice asupra legalităţii, corectitudinii, realităţii
cheltuielilor incluse în raportul financiar final, anexat la acesta.

5.1.21. 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:

Până la 31 Decembrie 2015, echipa LIFE for MARSH a efectuat doua schimburi de experiența
cu alte proiecte LIFE: unul extern, în Anglia, la Plas Menai (Wales),  prin participarea la
conferința finală a proiectului Restaurarea  mlaștinilor  din Anglesey and Llyn și unul în
România, la Tușnad, la încheierea proiectului LIFE Ursus, 08 NAT/RO/000500 proiect
implementat de către ACDB Vrancea. Ambele inițiative au îmbunatățit semnificativ
cunoștiintele tehnice și networking-ul cu alți beneficiari. S-au stabilit contacte utile în vederea
unor schimburi viitoare. În august 2014, a avut loc și prima întâlnire cu echipa proiectului LIFE
Connect Carpathians, fiind discutate aspecte privind progresul realizat in cadrul proiectului
nostru și dificultatiile întampinate în derularea activităţilor dar mai ales în achizitionarea
terenurilor, aceștia având o activitate similară.

În privința participării la conferințe internaționale, în septembrie 2013, Dora Lucaci, expert
pedologie în cadrul proiectului LIFE FOR MARSH, din partea  beneficiarului asociat INCDS,
Stațiunea Brașov a participat la cea de a IV–a Întâlnire a șefilor de laborator, “ICP Forest
Meeting of heads of the laboratories”, pe problema de asigurare a calitații (QA/QC) analizelor
de sol, material vegetal și depuneri atmosferice asupra ecosistemelor forestiere. În cadrul acestei
intalniri s-au discutat și evaluat și rezultatele analizelor de sol din cadrul proiectului LIFE
11/NAT/RO 828 (FORMASH) – responsabil Ionescu Georgeta (Anexa F3.1. Raportul
Întâlnirea șefilor de laborator – Zadar, Croatia –18-21-Septembrie 2013).

În 2015, o parte din echipa proiectului (hidrologii Serban Davidescu și Nicu Tudose, Gridan
Alexandru-Ing.Teren, Miria Adrian-Expert conservare si Ionescu Georgeta-manager proiect)
au prezentat rezultatele modelării MIKE She din Mlaștina Hărman la Cel de-al 7-lea Congres
Zoologic International al Muzeului Național de Istorie Naturală ,,Grigore Antipa” (Anexa F3.2
Poster cu titlul ,,Water management in Harman Marsh using a Mike She model”, prezentat la
CZGA 18-21 Noiembrie 2015). S-au discutat astfel cele 3 scenarii privind reconstructia
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ecologică, determinate cu ajutorul softului MIKE She, pornind de la datele colectate la
activitățile A3 și D1, date privind direcția de scurgere, viteza și debitul.

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

Continuarea activităţii:

In perioada următoare nu sunt programate alte schimburi de experienţa, însă schimbul de bune
practici, prin discuţii directe sau prin mediul electronic, cu beneficiarii unor proiecte similare
va continua.

Anexe
Anexa F3.1 Raportul Întâlnirea șefilor de laborator – Zadar, Croatia –18-21-Septembrie 2013;
Anexa F3.2 Poster cu titlul ,,Water management in Harman Marsh using a Mike She model”,
prezentat la CZGA 18-21 Noiembrie 2015.

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

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

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

Tasks/
Activities

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

I X

O

X X

O

Actual

A1
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Actual

A2
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Actual

A3
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Actual
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Actual

C1
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Start date
Mid-Term End dateX=Progress reports

I =Inception report
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Actual

C2
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Actual

C3
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Actual

C4
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Actual

C5
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Actual

C6
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Actual

D1
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Actual

D2
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Actual

D3
Proposed

Actual
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Actual

E2
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Actual

E3
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5.3 Impact:

Nature & Biodiversity:

Cele trei habitate prioritare care sunt vizate de proiect, sunt la momentul actual in diferite faze
de conservarea şi refacere.
Întrucât s-a intervenit într-un moment oportun în habitatul de mlaştină refacerea acestuia este
cel mai vizibil. Toate cele trei specii de plante periclitate s-au înmulţit în mod natural numai
prin măsurile luate până în prezent. Dintre toate, Ligularia sibirica este specia care s-a
regenerat cel mai mult ajungând la peste 200 de exemplare. Pentru prima dată în 20 de ani a
apărut Liparis loeselli la Hărman. S-a observat de asemenea schimbarea vegetaţie în zona
puternic eutrofizată din Hărman acolo unde a fost instalată o stână mai mulţi ani. Cu o suprafaţă
mică mlaştina Hărman adăposteşte, raţe, stărci, şi iepuri, animale care nu au fost observate
înainte.
In Prejmer odată cu finalizarea gardului, habitatul cu Cladium mariscus s-a extins, desi in
primăvara lui 2015 o parte din acesta a fost incendiat. Pornit iniţial cu cea mai mare degradare,
habitatul de mlaştină a răspuns cel mai bine măsurilor de conservare.

Nu putem susţine ca Aninişurile din Pădurea Prejmerului sunt refăcute întrucât în primul an
după plantare, reuşita  a fost sub 50%. In al doilea an după recepare, reuşita s-a mărit la 70%.
Refacerea completă a aninişului în zona propusă de proiect este un proces care va dura mai mult.
Prezenţa castorului însă în Pădurea Prejmerului, a ridicat nivelul apei în foarte multe zone, care
vor favoriza la început un procent mult mai mare de prindere a aninului dar şi modificarea
solulului astfel încât regenerarea naturală să se producă pe suprafeţe mai mari.

Existenţa patrulării a dat posibilitatea faunei să devină permanentă atât în zona de mlaştină cât
şi în cea de pădure. Dacă acum câţiva ani, castorul a cochetat cu stabilirea permanentă, odată
cu dispariţia stânelor şi implicit a câinilor de la stână, zona a devenit mai liniştită fapt care i-a
permis să rămână.  Din estimările noastre există minimum 5 familii de castor, 3 în pădure şi 2
în mlaştină. De asemenea semnalăm prezenţa de aproximativ trei ani a ursului în pădurea
Prejmer. Anul trecut s-au observat trei exemplare, o femelă cu pui şi un mascul  mare.  Raţe
stîrcii şi egrete  sunt  observate  în număr din ce in ce mai mare.

Plantarea stejarilor în zone mai bune staţional (versantul sud estic) decât cel existent şi
exploatarea pinului care se usucă sunt premize ale măririi habitatului 91I0.

Proiectul Life for Marsh este în continuare  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, prefectura Braşov, Garda forestieră.

Păşunatul rămâne una din marile provocări ale proiectului, impact nepreconizat la început  şi
amplificat de  sistemul de subvenţionarea al UE. Modelul de interzicere a păşunatului pentru o
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