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Beneficiari:  

  
 

Fundația Carpați 

Str. Lungă: nr. 167, Brașov 

Telefon 0744359862 

e-mail offoce@fundatiacarpati.ro 

http://www.fundatiacarpati.ro 

 

 

 

Coordonator 

 

Institutul de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea” 

Str. Cloşca, Nr. 13, BRAŞOV, cod 500040 

Telefon: 0268 419936, Fax: 0268 415338 

icasstatiuneabv@yahoo.ro 

http://www.icas.ro/Statiunea-Brasov 

 

 

 

Parteneri  

Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere 

Str. Șirul Beethoven, nr. 1, 500123 Brașov, (corpul "S") 

Telefon:  0268 418600;   Fax:  0268 475705 

e-mail: f-sef@unitbv.ro 

https://silvic.unitbv.ro 
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Proiectul a urmărit 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). 

 

Obiectivele proiectului au fost definite astfel: 

 

1.  Refacerea stării favorabile de vegetaţie a pădurilor aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus 

excelsior (habitat 91E0*); 

2.   Refacerea ecologică şi conservarea mlaştinilor de la  Prejmer şi Hărman (habitate 7210*); 

3.  Refacerea vegetaţiei de silvostepă eurosiberiană cu Quercus sp din habitatul  prioritar 

91IO*; 

4.   Îmbunătăţirea atitudinii grupurilor de interese locale cu privire la conservarea  habitatelor 

prioritare din cele două situri. 

Valoarea adăugată a proiectului rezultă din efectul cumulat al soluţiilor noi promovate: de 

refacere pe căi naturale a factorilor de mediu, de reabilitare a stării de vegetaţie optime a 

habitatelor protejate, respectiv de promovare a speciilor locale, rare, toate acestea pe fondul 

reducerii drastice a impactului negativ al omului. 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

RESTAURAREA ŞI AJUTORAREA PROCESELOR NATURALE ȊN PĂDURILE ŞI MLAŞTINILE EUTROFE DE LA PREJMER ŞI HĂRMAN  

( LIFE 11 NAT / RO / 828) 
4 

 

 

Proiectul a adoptat soluţii noi, în premieră pentru habitatele şi speciile protejate în cele 

două situri, privind: 

 

REDUCEREA impactului factorilor dăunători: colectarea izvoarelor şi drenarea mlaştinilor, 

păşunat, incendii, turism necontrolat, specii invazive, atacuri de dăunători şi boli, limitarea 

accesului (prin plantarea de gard viu perimetral habitatelor de mlaştină puternic degradate). 

REFACEREA HABITATELOR refacerea regimului hidric natural, ajutorarea regenerării 

naturale, combaterea speciilor invazive, optimizarea managementului forestier. 

REABILITAREA BIODIVERSITĂŢII prin facilitarea înmulţirii şi plantarea unor specii 

rare / protejate. 

SOLUŢIILE propuse pentru dezvoltarea proiectului au fost adoptate împreună cu 

comunităţilor locale, ceea ce a permis aplicarea măsurilor de conservare şi reabilitare stabilite 

prin proiect.   

 

Realizarea şi monitorizarea acţiunilor cuprinse în planul de conservare „after-LIFE”.  

Proiectul LIFE FOR MARSH s-a desfăşurat in perioada 2012 - 2017 la 2 ani după 

preluarea în custodie a siturilor NATURA 2000  de către FUNDAŢIA CARPAŢI.    

Universitatea Transilvania din Braşov şi Institutul de Cercetare şi Dezvoltare în 

Silvicultură “Marin Drăcea” SCDEP Braşov, sunt instituţii  publice de referinţă în domeniul 

cercetării  şi protecţiei mediului  în regiunea  de desfăşurare a proiectului.  

Proiectul LIFE FOR MARSH este primul proiect dedicat protecţiei habitatelor şi 

speciilor din siturile  ROSCI0170 Pădurea şi Mlaştinile Eutrofe de la Prejmer şi  ROSCI 0055 

Dealu Cetăţii Lempeş şi Mlaştina Hărman. 

Activităţile prevăzute în proiect au urmărit conservarea şi ajutorarea proceselor 

naturale în  habitatele 7210*,  91I0*,  91E0*.  Acestea se continuă dupa finalizarea proiectului 

întrucât scopul siturilor Natura 2000 este de a menţine şi reface habitatele incluse în acestea. 

Modul de implementare a continuărilor acţiunilor depinde foarte mult de finanţările ulterioare 

pe care Fundaţia Carpaţi ca şi custode precum şi alte instituţii le vor accesa.   

Un minim de lucrări  se vor realiza  indiferent de finanţare pentru a menţine ceea ce s-a 

realizat prin proiectul LIFEFORMARSH . 
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1 Pregătirea proiectului din punct de vedere administrativ (A1) şi managementul 

proiectului (F1) 

 

A definit clar linia directoare de conducere a managementului celor două situri şi a viitoarelor 

proiecte.  In acest sens  în viitoarele adunări generale al Fundaţiei Carpaţi din membrii  

acesteia se vor desemna doi responsabili (unul tehnic şi unul administrativ) pentru fiecare sit 

în parte care se vor implica în toate proiectele  şi care vor realiza o monitorizare a lucrărilor 

realizate prin proiecul LIFE FOR MARSH. 

 

2 Analiza grupurilor de interese (A2) şi a impactului socio economic (D3) 

 

Cele două situri Natura 2000 sunt situate în zone puternic antropizate cu o populaţie în 

schimbare de la localnici care trăiesc din agricultura si cresterea animalelor o populaţie relativ 

săracă,  la apariţia unui segment de populaţie cu venituri peste medie, (iubitori de natura) care 

au invadat terenurile agricole şi cu tentative şi pentru terenurile din zonele protejate care-si 

doresc sa locuiasca în natura dar cu tot confortul de la oraş şi pentru care s-au dezvoltat zone 

rezidenţiale, cu implicaţii majore şi definitive pentru mediu . 

Provocarile legate de cele expuse mai sus sunt  obiectul unor noi proiecte dar si a unor teze de 

licenţă sau disertaţie pentru sudenţii Facultăţii de sociologie din cadrul Universităţii 

Transilvania din Braşov. 

 

3 Analiza şi monitorizarea regimului hidro pedologic. 

 

Realizarea sistemului de monitorizarea a regimului hidric al mlaştinilor prin intermediului 

puturilor, precum şi existenţa masinii de forat sunt un atuu pentru utilizarea acestora în 

viitoare proiecte de cercetare hidrologice sau de zone umede  precum şi ca suport didactic 

pentru teze de licenţă sau disertaţie pentru sudenţii Facultăţii de Silvicultura şi exploatări 

Forestiere catedrele de Hidrologie,  Botanica şi Pedologie din cadrul Universităţii Transilvania 

din Braşov.  Membrii Fundaţiei vor colecta date cel putin de doua ori pe luna din reţeaua de 

monitorizarea a regimului hidrologic. 
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4 Cumpărarea de terenuri şi închirirea pe termen scurt mediu şi lung în interiorul 

siturilor Natura 2000 (B1) 

 

Deşi realizată doar în proporţie de 23% cu un proces anevoios, cumpărarea de terenuri 

(habitate prioritare degradate sau cu potenţial de degradare) din siturile natura 2000, rămâne 

unul din o cele mai  bune mijloace  de protecţie  prin îngrădirea temporară  pentru refacerea 

acestora. Din experienţa avută  procesul de conşientizare  a proprietarilor  privind lucrările 

care se pot efectua în siturile Natura 2000 si în imediata apropiere este de mai lungă durată 

decât perioada unui proiect.  O parte din terenurile din zonă  sunt proprietate a unor persoane 

cu domiciliul în străinătate si care ar dori să vândă. Planul de management care se va elabora 

în urma proiectului depus în decembrie 2017 va prevedea si o măsură care să permită 

cumpărarea de terenuri în viitor. 

 

De asemenea ne propunem sa realizăm small granturi de constientizare a primăriilor, APM-

urilor, Cadastrului precum şi a mecanismelor de finanţare (POIM, LIFE, EEA Grant) care în 

urma tranzacţionării terenurilor  în siturile natura 2000 să fie adnotate în cartea funciară ca 

Teren în Sit Natura 2000. Pentru terenurile proprietatea UAT-urilor  vom face demersuri 

împreuna cu APM-urile , Garda Forestieră, Ocoale Silvice de stat  şi ale uat-urilor de a  

beneficia de aceeaşi subvenţie ca şi cele private pentru care s-au obţinut plăţi compensatorii. 

Pentru comunităţile locale care sunt proprietatea  private sau publică a statului impunerea unor 

restricţii (în special extragerea masei lemnoase) atrage  diminuarea veniturilor la nivelul 

comunităţii locale cu implicaţii  în conservarea zonelor cu adevărat sensibile.  

 

5 Delimitarea şi materializarea siturilor limitelor siturilor ROSCI0170 Pădurea şi 

Mlaştinile Eutrofe de la Prejmer şi  ROSCI 0055 Dealu Cetăţii Lempeş şi Mlaştina 

Hărman şi împrejmuirea cu gard viu a mlaştinilor periclitate habitat prioritar. 

 

Se vor continua inlocuirea bornelor distruse cu cele rămase în stoc. Se va reapara gardul de 

lăturoaie acolo unde este nevoie şi se vor face completări la gadul viu  in lunile de primavară 

şi toamna cu puieţi produşi de către studenţi în solarul de la Sânpetru şi sera de la sediul 

INCDS SCDEP Braşov. Toate  cele trei instituţii vor fi implicate in continuarea acestei 

acţiuni. 
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6 Refacerea stării naturale, conservarea şi sprijinirea proceselor ecologice în pădurile 

aluviale de la Prejemer, habitat prioritar 91E0*. 

 

 În următorii ani se vor  face descopleşiri ale puieţilor de anin din cele 8,4 ha împădurite cu 

anin, precum şi completări acolo unde este nevoie. Acestea se vor executa împreună cu Ocolul 

Silvic Măieruş noul administrator al Pădurii Prejmer, care au fost receptivi şi în anii 

proiectului. Stropirea aninului la atacul cu Agelastica alni se va realiza de Fundaţia Carpaţi. 

 

7 Măsuri de ajutorarea a regenerării pentru vegetaţia de silvostepă eurosiberiană cu 

Quercus sp. din habitatul prioritar 91I0* 

 

Se vor continua lucrările de descopleşire a puieţilor de stejar  şi completări  acolo unde este 

nevoie. În planul de management care va fi elaborat în urma proiectului depus se va propune 

mărirea habitatului 91I0* în detrimentul pinului silvestru plantat şi ajuns la vârsta 

exploatabilităţii. Puieţii de stejar vor fi produsi în solarul de la UTBV şi sera de la INCDS din 

ghinda colectată de către studenţi şi elevi în perioada de practică sau  a activităţilor ecologice, 

apoi mutaţi în solarul achiziţionat prin proiect urmând a se planta în teren. Pregătirea 

actiunilor rămâne în sarcina  Fundaţiei Carpaţi.Operaţiunea de stropire împotriva făinării se va 

executa de Fundaţia Carpaţi ori de cate ori este nevoie. 

 

8 Refacerea ecologică şi conservarea mlaştinilor de la Prejmer şi Hărman, habitat 

prioritar 7210*. 

 

Principala măsură de conservare cu cel mai mare impact demonstrat pentru refacerea 

mlaştinilor şi a habitatului 7210 a fost oprirea păşunatului. Aceasta se va menţine în interiorul 

mlaştinilor pentru minimum  încă 3 ani. Menţinerea nivelului apei freatice prin păstrarea la 

Hărman a barajelor realizate  pe canalul lateral, menţinerea la Prejmer a specie castor în 

interiorul mlaştinii, curăţarea izvoarelor Respectarea acestor  măsuri rămâne  în sarcina 

Fundaţiei Carpaţi, custode al celor două situri. 

Ridicarea  nivelului  apei freatice în zonele înalte  unde datorită păşunatului intensiv măsurile 

propuse prin proiect nu au fost suficente, se vor realiza prin proiecte de conservare sau 

cercetare  utilizîndu-se scenariul cu decopertarea realizat în cadrul acţiunii A3. Această 
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măsură va fi obligatoriu prinşă în planul de management care se va elabora în urma proiectului 

CARPASIT depus spre finanţare la POIM axa 4 în Decembrie 2017. 

 

9 Reducerea impactului antropic asupra habitatelor prioritare din aria proiectului. 

 

Măsura de interzicere a păşunatului în mlastini se aplică si pentru zonele cu habitate de anin si 

stejar de silvostepă, la acestea adaugandu-se şi utilizarea gardurilor electrice pentru zonele 

sensibile.  În acest sens se var reînnoi protocoalele cu cele trei UAT-uri. Banda de arătura 

împotriva incendiilor se va executa anual. Echipamentele achizitionate prin proiect permit 

Fundaţiei Carpaţi realizarea acestor lucrări cu costuri minime pe care le poate susţine şi în 

următorii ani chiar dacă nu dispune de alte finanţări. Refacerea locurilor de picnic degradate 

rămâne tot în sarcina Fundaţiei Carpaţi care va căuta sprijin la administratorul fondului 

forestier al siturilor. 

 

10 Dezvoltarea bazei de date GIS a proiectului. 

 

Baza de date GIS a proiectului rămâne în gestiunea Fundaţiei Carpaţi care o va utiliza si 

updata la fiecare nou proiect, sau ori de cate ori există date colectate privind speciile şi 

habitatele. Accesul pentru colectarea de date privind  speciile şi habitatele prioritare din cele 

două situri  va fi conditionata de  catre Fundaţia Carpaţi prin noul regulament propus de  

punere la dispoziţie a datelor de prezenţă, distribuţie şi răspandire.  

 

11 Website şi forum de discuţie. 

 

Se menţine pagina de web a proiectului  de către  cusodele siturilor şi se updatează cu toate 

informatiile privind actiunile ce se vor realiza în situri privitoare la speciile şi habitatele 

prioritare. Se vor crea noi legături prin site-ul Fundaţiei Carpaţi către viitoarele  proiecte ale 

acesteia. Actiunea rămâne în responsabilitatea Fundaţiei Carpaţi şi INCDS “Marin Drăcea”. 
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12 Continuarea campaniilor de conştientizare pentru promovarea acţiunilor de conservare 

a siturilor Natura 2000. 

 

Promovarea acţiunilor de conservare a siturilor Natura 2000 este un proces de lungă durată 

care trebuie realizat sistematic şi aplicat pentru specificul şi dezvoltarea fiecărei tări şi fiecărei 

comunitaţi. Exagerarea principiilor conservării impunerea unor restricţii nefundamentate 

determinate de o eronată cunoaştere a problematicii   atrag în cele mai multe cazuri reacţii 

inverse cu efecte contrare de multe ori asupra speciilor şi habitatelor. Situaţiile diferite 

existente in siturile cu impact antropic puternic asa cum sunt cele doua situri ale proiectului, 

implicarea in managementul acestora ca şi custode ne indreptatesc sa continuăm aceste 

demersuri după principii de abordare moderată în conservare care să urmărească în prin plan 

omul si natura  sănătoasă alături de el. Acolo unde am reuşit aceste acţiuni rezultatele se văd 

iar costurile sunt minime. 

 

Proiectul LIFE FOR MARSH a fost un proiect deschizator de drum in siturile Natura 2000, 

început înaintea realizării Planurilor de management al acestora, axat doar pe conservarea 

speciilor şi habitatelor  prioritare. Acest fapt permite o abordare mai coerentă  a viitorului 

proiect propus pentru realizarea Planurilor de management precum şi realizarea unor măsuri 

pertinente şi realizabile  asupra speciilor şi habitatelor necesare conservării. Proiectul LIFE 

FOR MARSH  a apărut la momentul oportun pentru a stopa degradarea şi chiar dispariţia 

acestor habitate și specii, într-un moment de expansiune a pieţii imobiliare din România şi a 

subvenţiilor  greşit acordate în sectorul zootehnic.  
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COD ACTIVITATE PRIORITATE COST FINANTARE RESPONSABIL DESCRIERE 

Activitati  de tip A premergatoare 

   A1 Pregătirea proiectului din punct de vedere administrativ neprioritar - - - 
Activitatea a fost suficient acoperită 

de proiect 

A2 Analiza grupurilor de interese necesar € BS;FP;EU;FN PP(UTBV) 
Teze de licenţă şi master pentru 

studenţii UTBV 

A3 Analiza şi monitorizarea regimului hidro pedologic important €€ PP; BS;FP;EU; FN 
PP 

(FC;INCDS; UTBV) 

Teze de licenţă şi master pentru 

studenţii UTBV 

Activitati  de tip B 

B1 
Cumpărarea de terenuri şi închirirea pe termen scurt 

mediu şi lung în interiorul siturilor  Natura 2000 
necesar €€€€€ PP; BS;FP;EU; FN PP(FC);ONG;MM 

Cumpărarea de terenuri în viitor., 

rămâne  măsura care va permite  

cea mai sigură  implementare  a 

măsurilor de conservare, 

Activitati  de tip C 

C1 

Delimitarea şi materializarea siturilor limitelor siturilor 

ROSCI0170 Pădurea şi Mlaştinile Eutrofe de la 

Prejmer şi  ROSCI 0055 Dealu Cetăţii Lempeş şi 

Mlaştina Hărman şi împrejmuirea cu gard viu a 

mlaştinilor periclitate habitat prioritar 

necesar € PP; BS;FP;EU; FN 
PP 

(FC) 

Actiune va continua cu înlocuire 

bornelor distruse şi completari la 

gardul viu 

C2 

Refacerea stării naturale, conservarea şi sprijinirea 

proceselor ecologice în pădurile aluviale de la 

Prejemer, habitat prioritar 91E0*. 

important €€ PP; BS;FP;EU; FN 
PP 

(FC;INCDS;UTBV) 

Actiune va continua cu completari 

cu anin şilucrări silviculturale 

C3 

Măsuri de ajutorarea a regenerării pentru vegetaţia de 

silvostepă eurosiberiană cu Quercus sp. din habitatul 

prioritar 91I0* 

important €€ PP; BS;FP;EU; FN 
PP 

(INCDS) 

Actiune va continua cu completari 

cu stejar şi lucrări silviculturale 

C4 Refacerea ecologică şi conservarea mlaştinilor de la important €€ PP; BS;FP;EU; FN PP Actiune va continua cu masura de 
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Prejmer şi Hărman, habitat prioritar 7210*. (FC;INCDS;) interzicere a păsunatului imenţinerea 

nivelului apei freatice 

C5 
Reducerea impactului antropic asupra habitatelor 

prioritare din aria proiectului. 
important €€ PP; BS;FP;EU; FN PP(FC); 

Actiune va continua cu masurile  de 

intretinere 

C6 Dezvoltarea bazei de date GIS a proiectului necesar € PP PP(FC); 
Actiune va continua cu actualizarea 

bazei de date 

Activitati  de tip E 

E2 Website şi forum de discuţie. necesar € PP PP(FC); 
Actiune va continua cu  mentinerea 

WEB-updatarea acestuia 

E4 

Continuarea campaniilor de conştientizare pentru 

promovarea acţiunilor de conservare a siturilor Natura 

2000. 

prioritara €€  
PP 

(FC;INCDS; UTBV) 

Actiunea  prevazuta în proiect 

trebuie mentinuta prin campanii 

susţinute cu impact media mai mare 

 

LEGENDĂ 

Importanta actiunii Valoarea actiunii Finantator ( posibile surse de finanţare in următorii 10 ani) Responsabil actual şi viitori 

N-neprioritar € = < 5000 € PP parteneri proiect (FC;INCDS;UTBV) PP(FC;INCDS;UTBV) 

S-necesar €€ = 5 000 to 10 000 € ONG –alte ONG ONG 

I-important €€€ = 10 000 to 50 000 € BS bugetul de stat MM Ministerul Mediului 

P-prioritar €€€€ = 50 000 to 100 000 € EU bugetul UE  

 €€€€€ = > 100 000 € FP fonduri private   

  FN fonduri neidentificate la momentul actual   



   
 

 

 

 

 

 

 

 

Contact: 

Proiect Life for Marsh - LIFE 11 NAT/RO/828 

www.fundatiacarpati.ro/formarsh/  

www.facebook.com/lifeformarsh/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acest proiect este finantat prin Programul  LIFE + Natura al Uniunii Europene 
Continutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii 

Europene sau a Guvernului României. 


