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SUMMARY
The project “Environmental restoration and support of natural processes in the forests and
eutrophic marshes from Prejmer and Harman” (Life for Marsh) has started on the 01.10.2012,
and was funded by the European Commission, Directorate-General for the Environment, through
LIFE + programme. Co-financing of the project was provided by the Coordinating Beneficiary and
by the Associated Beneficiaries. Project duration: 01.10.2012 – 01.10.2017
Beneficiary: Fundația Carpați and Partners: Universitatea Transilvania and Institutul National de
Cercetare Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea” (former ICAS). The Associated Beneficiary
ICAS, which was reorganized in a national research institute (based on Government Decision
no.318 published in the Official Journal of Romania in 21.05.2015 was renamed in Institutul
National de Cercetare Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”, has remained a legal entity
governed by public law and now operates under the coordination of the National Authority for
Scientific Research and Innovation (ANCSI), a specialized body with legal personality,
subordinated to the Ministry of Scientific Research.
Project’s objectives
Natural status restoration of alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior
(habitat 91E0*);
Ecological restoration and conservation of Prejmer and Harman marshes (habitat 7210*);
Natural regeneration of Euro-Siberian forested-steppe with Querqus sp. vegetation in 91I0*
habitat;
Improvement of the local stakeholders’ attitude towards the conservation of the priority
habitats from the two protected areas.
Project’s location
The forest and eutrophic marshes from
Prejmer (ROSCI0170)
Surface: 350 ha
Geographic location: Lat. N 45.0030083
Long. E 25.0065833
Bioregion: Continental
Altitude: 502-522 m

Fortress hill Lempes Harman marsh
(ROSCI0055)
Surface: 370 ha
Geographic location: Lat. N 45.0058611
Long. E 25.0054527
Bioregion: Continental
Altitude: 506-702 m
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Results
a monitoring structure of the project’s progress
employment contracts for the project’s personnel/partnership agreements with the associated
institutions/organizations participating in the project frame
draft of the procurement plan
a study assessing the stakeholders needs, initial attitudes and the existing pressures on the
conservation status of the two sites
recommendations on the method in which each stakeholder should be approached
a digital database, comprising all information about stakeholders, the nature of their relationship and
their potential influence
hydro-pedological maps of the analyzed areas
report on the distribution of soil and the groundwater dynamics for studied area
land purchase: 20 ha of priority habitat 7120* and 8 ha of forest habitat (71EO*) in ROSCI00170
transferring the ownership right of 3 ha of priority habitat (91I0*)
delimiting the two protected areas (727 ha) through 370 topographic milestones
2 marsh areas (5,42 ha) protected through a green fence (132.000 seedlings)
restoration of the vertical structure of forest stands on 8,24 ha, by supporting the natural regeneration
increasing the consistency of alder forests from 0,5 to 0,9
tailored forestry measures applied to a demonstrative surface of 1 ha in the critical area of u.a. 6D
the soil dig around 68 oak trees
planting of 728 oak trees resulted from collected acorn
planting 2000 seedlings resulted from the forested-steppe ecotype
warping 3 km of drain
clogging the terrain around the 7 springs from the project area
cleaning from invasive herbaceous species a surface of 3,5 ha marsh, in areas with protected species
planting 500 viable plants of Ligularia sibirica, Adenophora liliifolia, Liparis loeselii
one activity report
12 meetings with the mayors from the vicinity of the project area
3 meetings with farmers
one active patrol for reducing the negative impact of the human activity in the area
reducing intensive grazing to minimum 50%, in the areas with protected natural habitats
a 2 km long ditch surrounding the Prejmer forest, against the fire
4 natural barriers formed by logs and ground, located on the access path of the forest
thematic maps illustrating the main parameters monitored by the project implementation team
4 annual reports that evaluate the impact of C2 and C4 actions on the hydrological regime and
constitute the basis of the elaboration of the guides for the restoration and conservation of priority
habitats 91EO*, 91IO*; 7120*
4 annual reports regarding the habitats conservation status and one final report containing the GIS
database and the set of maps with the chromatic coding of the conservation state
4 annual reports and one final report monitoring the socio-economic impact of the project activities
3 informative events and a final conference, to promote the project, its objectives and results
informative materials for project promotion: 600 brochures, 1 project banner, 500 stickers, posters
and 600 personalized ball-point pens
4 press releases for the project’s promotion
a website for disseminating the project’s objectives and results and a specialized discussion forum
12 informative panels, comprising the objectives and the activities of the project, installed in the areas
of interest
a final report for the general public
an awareness increasing report, for the promotion of SCIs
informative materials created and distributed: 600 brochures, 400 best practice guides, 300 caps, 300
T-shirts, 3 stickers with the project, LIFE and Nature 2000 logo
a report regarding the experience exchange of stakeholders from local communities, with similar
areas in the UE
8 thematic panels
6 progress reports evaluating the efficiency and functionality of the project management
an external audit report
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F3.
F4.




a report regarding the exchanges with similar projects
an „after-LIFE” conservation plan

DESCRIPTION AND ANALYSIS OF THE MANAGEMENT SYSTEM
The project management was carried out in accordance with the original proposal, approved by the
EU. The project was coordinated by a team with a very good experience in project management and
project implementation as follows: project manager (Dr. Georgeta IONESCU), scientific
responsible (Gheorghe DUMITRIU and starting with 2013 by Dr. Roxana CAZACU), assistant
financial manager and acquisitions (Alexandra CALINOIU and strating with 2013 by Ioana
NEGREA) and by the administrative responsible (Anca IONESCU). In the structure of project
coordination was included the working group formed by a nominated responsible of each partner:
Dr. Ancuta COTOVELEA (married FEDORCA) from INCDS Marin Dracea and Prof. Ovidiu
IONESCU from Universitatea Transilvania. In order to ensure technical support of the project, in
2013 a working group was set up consisting of: forest habitats (Tudor Stăncioiu UTBV), marsh
habitats (Dan Gurean UTBV), hydrological and pedological regime (Serban Davidescu INCDS
Marin Dracea), green fencing (Ramon Jurj FC), education and information (Ancuta Cotovelea
INCDS Marin Dracea). A schedule of working, general and punctual working sessions have been
established for each month.
During the five years of the project, the team's relationships have strengthened. Work meetings
were held weekly at INCDS headquarters, and the project management was provided by the
management team. The contracts were signed for the associated beneficiaries, both at the central
unit and subunits directly involved: Faculty of Silviculture and Forest Exploitation (for
Universitatea Transilvania), and ICAS Braşov Branch (for ICAS Bucuresti).
The Additional Act No.1 to the Collaboration Agreement was signed after the changing occurred
for the partner 2 ICAS which has passed from the National Forestry Administration subordination
to the Ministry of Education and Scientific Research subordination (HG 318/06.05.2015) under the
name INCDS Marin Drăcea without changing the legal status institution of public law.
DESCRIPTION OF TECHNICAL PROGRESS
In the Life for Marsh project there were involved 42 people (hydrologists, pedologists, topometrists,
entomologists, botanists, ecologists, conservationists, afforestation experts, field engineers,
technicians and workers).
Analysis of the groups of interest and the socio-economic context in the project area
The questionnaire within this action was written in order to: discover the needs and expectations of
stakeholders; indicate the position and attitude of the stakeholders regarding the project issues and
what knowledge they have about the protected areas and the project being started; identify possible
pressure factors on the two sites. Between January and March 2013, the sociological questionnaire
in the field was applied to 300 respondents from the identified stakeholders in the studied areas.
Among the conclusions on opinions expressed by the local community, we mention: the local
community includes people whose main activities are in the protected area. Unlike other groups,
their interests are not only for preserving the primordial nature, but also for conducting human
activities; the standard of living is not very high and this could cause problems if project activities
prevent them from doing their normal activities which supports their existence; the socio-economic
framework does not allow those who have income-earning occupations in the area to be permissive
with possible project activities that would restrict their occupations.
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Most of the respondents declare themselves nature lovers, wanting to improve or at least preserve
the conservation status, but there have also been cases where dissatisfaction is reported about the
existence of these protected areas. It is considered that the greatest impact on the forest and marshes
in the area is illegal forest cuts, animal poaching and fishing, and disorganized tourism, followed at
a distance percent by burning dry vegetation and grazing in the forest. In general, respondents from
all categories have shown themselves in favor of environmental protection activities and considered
that the changes that the project activities were supposed to produce would be positive.
Analysis of the hydro-pedological regime of the sites
In 2013 the land was mapped according to vegetation characteristics and their use in 4 categories.
Soil samples were taken from 7 locations, located as follows: 1 in the Harman marsh and 6 in the
Prejmer marsh, were analyzed and the results of the analyses were interpreted, based on which the
land survey was carried out. The harvest areas were diverse: grassland, area covered with reed,
reedless area, marshland area. The work began with a delay due to the impossibility of drilling in
marshland with ordinary companies. Further we purchased the drilling machine and we bought
Mike She modeling software instead of the wetting system (mentioned to be purchased in the initial
report). However, as a result of the measurements, the direction, the drainage speed and the
groundwater dynamics were determined, the groundwater drainage direction is from southwest to
northwest. The accumulation of water is done in the northeast of the marsh.
Purchase of lands and single compensatory payment in areas
The activity reached its target at 23%, but the effort was a major one, moreover the authorities have
experienced this situation for the first time this determining lots of procedural complications. In
view of this, we draw attention to some obstacles encountered which are mentioned in the detailed
sections bellow. All those mentioned bellow procedures have made the purchase and
concesion/renting process initially foreseen in the project very difficult. We mention that this
activity has been the first of its kind in Brasov County, the problem raised will have to be addressed
by a project that will harmonize the European legislation with the national legislation. We further
support the idea, that in order to restore degraded community habitats, the best solution is to buy the
land they are located on. Also, for all the land in Natura 2000 sites, it is important to be listed in the
land register as land in the Natura 2000 site regardless the property type (public/private).
Identification and delimitation of the two sites boundaries and surrounding with a green
fence the threatened marsh habitat 7210*
The first objective of the action was to conduct topographic measurements in order to accurately
determine the boundaries of the two sites, and after the measurements, the placement of the
terminals and markings of their perimeter. In order to achieve the objective, the following works
were carried: prior documentation on existing maps/plans, drawing up the initial coordinate
inventory of the two perimeters, making topographic measurements on the perimeter, highlighting
the characteristic, location of the topographic terminals, monitoring the topographic terminals,
replacing broken or missing terminals. At the end of the activity a total area of 724 ha (ROSCI0055
and ROSCI0170) was delineated in the field by 370 topographic terminals.
The second objective was to achieve a green fence on three rows of saplings, acording to the
ecological conditions of the area. In order to achieve the goal, the following works were carried: the
public aquisition for Services of landscaping, execution and green fence maintenance services,
preparing saplings, preparing the land, preparation of the planted bed, seedlings planting,
installation of wood fence, seedlings irrigation, saplings carre, annual replacements of seedlings and
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lathing fence maintenance. At the end of the project, Harman and Prejmer marsh are fenced on a
three-row hedge, consisting in more than 132000 saplings adapted to the ecological conditions of
the area, the green fence being protected by a wood fence temporarily located in the area.
Natural state restoration, conservation and support of the ecological processes within
alluvial forests of 91E0* habitat and measures to support the natural regeneration of EuroSiberian forested-steppe with Querqus sp. vegetation of 91I0* habitat
First action aimed to execute the followings: to mobilize the soil around the alder and ash young
trees, to help the natural regeneration of the forests, by the removal of the invasive species, the
determination of the degradation stage of the alder trees (an area of 1 ha has been identified and
marked), the action of increasing the consistency through the execution of plantations with Alnus
incana and Alnus glutinosa. Moreover, 430 grams of seed (714 seeds/m²) was used to inocultae a
number of 60 areas of 1.5 m². The seed germination power was calculated to 47%. During the
project implementation, alder young trees and saplings were used for afforestation.
Second action has started earlier than proposed schedule due to oak abundant fructification, thus
from 68 seed trees (labelled as sample trees) acorn was collected by the students of Faculty of
Silviculture and Forest Exploitation. The collected acorn was subjected to the analyzes, using the
biochemical method - tetrazolium test, following the germinating potency, the cultural value, the
mass of 1000 seeds, the number of seeds/kg, the number of germinable/viable seeds per kg of pure
seed. The planting was done both in pots and plastic bags introducing 4 acorns in each. The oak
seedlings that were housed at the INCDS were transported at UTBV solarium. 7000 seedlings were
planted starting with 2015, oak spraying works were also carried out with repellents against cervids
in order to avoid the possible damage caused by the fauna and domestic animals in the area and
some of them were protected with protective mesh tubes. Another set of oak seedlings were planted
starting with 2016, work has also been carried out to install an electric fence that delineates the area
where the plantings were made. Throughout the year it was necessary to repair and maintain the
electric fence (removing the vegetation under the fence, ensuring the continuity of the current, etc.).
Also, a video monitoring system was installed on Cetatii-Lempeş Hill in the oak plantations in order
to detect in real time illegal grazing or unauthorized auto-access.
Ecological reconstruction and conservation of Prejmer and Harman eutrophic marshes –
priority habitat 7210*
2 Channels with a total length of 1.1 km length were identified and marked in the Harman Swamp,
while in Prejmer marsh there were identified 5 channels, with a total length of 2.1 km. 71 springs
were identified and marked with the GPS in the 2 marshed, out of which 7 springs were selected for
protection (2 in Harman marsh and 5 in Prejmer marsh). A demonstration area of 3.5 ha was
identified, marked on the land and the invasive plants were eliminated. Although initially 6
specimens of Ligularia sibirica were registered, due to the activities and measures adopted within
the project, 700 specimens were obtained (in Hărman Marsh). From the two specimens of Liparis
loeselli, 6 seeds were collected and subjected to in vitro multiplication procedures. In Prejmer
Marsh, with the reduction of the grazing pressure, the 3rd plant of interest of the community
(Adenophora liliifolia) has appeared. The impressive number of specimens of this species (over
800) has reinforced our belief that the greatest enemy of marsh is over-grazing. The proliferation of
these species has been facilitated by prohibiting the grazing, removal of invasive plants and the
action taken to prevent the spread of burnings (plowing band).
Diminishing human impact on priority habitats within the project area
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Since project started, 2 patrols have been set up (one for each site) in order to reduce the negative
activities of the anthropic factor. For reducing the impact of anthropogenic activities, the joint patrol
team carried out checks at the sheepfolds around the two Natura 200 sites to find possible violations
of the regulation. Discussions were held with the owners of the sheepfolds, with the aim of
informing about Natura 2000 sites and the areas were grazing is not allowed. Fundatia Carpati,
together with Universitatea Transilvania and INCDS Marin Drăcea, has met with stakeholders to
establish how to use grazing areas. Animal breeders were invited from Sanpetru, Prejmer and
Harman, along with representatives of APIA Brasov, Environmental Guard, Forestry Directorate
Brasov and Brasov Gendarmerie. After informing all stakeholders and removing any doubts about
the ban on grazing, site information boards were set up specifying the legal framework for grazing.
For preventing unauthorized auto-access, three barriers metallic were installed, these being located
on the main access roads to the sites. It has also been carried out the banding work (2 m wide of 4
km in length), which was executed annually to stop the spreading eventual fire burn to the forest.
Developing a GIS database
The objective of this action was to develop a database in GIS, which analyzed the geospatial
information of the other actions in the project, including the geographic and alphanumeric database
with interrogation possibilities, thematic representation and data exchange in universal formats.
This database was permanently updated, the results of this activity were mainly the GIS database
obtained for the entire area of the project consisting of the two Natura 2000 sites and thematic maps
with the parameters followed by the project implementation team. The maps produced have been
used both to support the implementation of the concrete conservation measures, monitoring of the
evolution of the soil water regime, the evolution of the state of health and of the nutritional regime
of the flora, but also to support the actions of awareness and dissemination of the project results.
Monitoring the evolution of the hydrological soil regime
As a result of the measurements, it was possible to determine the general trend of the groundwater
level for the whole-time interval of the observations. It has been found that in general the
groundwater level in all hydrological units has increased by an average of 10 cm in 52 drillings,
increasing to 61 cm, in two drillings there is no fluctuation, and in 4 drills the groundwater level has
dropped. However, the measures taken during the project period, respectively, led to a slow and
continuous rise of the groundwater level in the two marshes. The hydrological conditions resulting
from the project encourage the installation of protected species dependent on the groundwater level
and conservation of priority habitats.
Monitoring the impact of the conservation measures implemented within the project
framework
The activities carried out and the measures adopted within the project had a beneficial effect on the
habitat 7210*. Thus, in both sites, this habitat registered a favorable conservation status at the end
of the project, while at the beginning of the project it was classified as unfavorable conservation
status. It is important to note that the surface of the habitat 7210* has increased in the site
ROSCI0170. The habitat 91E0* and 91I0* registered and improvement in the conservation status in
2017 (unfavourable inadequate), the effect of implemented activities and measures adopted within
the project being beneficial, these habitats being classified as unfavorable conservation status at the
beginning of the project.
Monitoring the project’s socio-economic impact
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The comparative analysis emerged from the study showed a significant increase over the last four
years of the interest of environmental authorities on different components. Contrary to the year
2013, when the main priority of the authorities was pollution prevention, in 2017, although this
component remains important, the greatest interest for authorities in terms of the environment is the
preservation of biodiversity. We noticed a percentage increase of people who consider it necessary
to have protected areas for nature as well as for people, we noticed an increase in the proportion of
respondents who want to keep nature as it is today. We can not overlook the fact that, unlike the
situation in 2013, a larger percentage of the authorities' representatives believe that both building
and grazing in certain clearly defined perimeters of protected areas should not be a problem, which
may show a higher interest in the tourist promotion of these areas.
Dissemination actions and experience exchange
Various activities were carried within the E actions and are presented at the Dissemination chapter.
The activity F3 Experience sharing with other Life projects has proven to be very useful in the
project, especially due to participation in international conferences. The benefits of participation
and dissemination of results consisted in discussions with international experts which resulted in
measures and actions that have been successfully implemented within the project. Also, sharing
with other Life projects has made it possible to identify the best solutions and mechanisms needed
to successfully implement the project's activities.
REZUMAT
DESCRIEREA ȘI ANALIZA SISTEMULUI DE MANAGEMENT
Gestionarea proiectului a fost realizată în conformitate cu propunerea inițială, aprobată de Comisia
Europeană. Proiectul a fost coordonat de o echipă cu o foarte bună experiență în managementul
proiectelor și implementarea proiectelor după cum urmează: manager de proiect (Dr. Georgeta
IONESCU), responsabil științific (Gheorghe DUMITRIU și începând cu 2013 de Dr. Roxana
CAZACU), achiziții (Alexandra CALINOIU și începând cu 2013 de Ioana NEGREA) și de către
responsabilul administrativ (Anca IONESCU). În structura coordonării proiectului a fost inclus și
grupul de lucru constituit din responsabili desemnați ai fiecărui partener: dr. Ancuta COTOVELEA
(căsătorită FEDORCA) de la INCDS Marin Dracea și prof. Ovidiu IONESCU de la Universitatea
Transilvania. Pentru asigurarea suportului tehnic al proiectului, în anul 2013 a fost creat un grup de
lucru format astfel: habitate forestiere (Tudor Stăncioiu UTBV), habitatele mlaștinoase (Dan
Gurean UTBV), regimul hidrologic și pedologic (Serban Davidescu INCDS Marin Dracea) (Ramon
Jurj FC), educație și informare (Ancuta Cotovelea INCDS Marin Dracea).
Un calendar al sesiunilor de lucru, atât cu aspecte generale cât și punctuale a fost stabilit pentru
fiecare lună. Au fost discutate și implementate metode de lucru în echipe mixte formate din experți
de la fiecare partener.
În cei cinci ani ai proiectului, relațiile dintre membrii echipei s-au întărit, iar ședințele de lucru s-au
desfășurat săptămânal. Au fost semnate contracte cu fiecare dintre beneficiarii asociați, atât la
unitatea centrală, cât și la subunitățile implicate direct: Facultatea de Silvicultură și Exploatare
Forestieră (Universitatea Transilvania) și Secția ICAS Brașov (Centrala ICAS București). De
asemenea, s-a semnat Actul aditional nr.1/Acordul de Colaborare după trecerea partenerului 2 ICAS
din subordinea RNP în cea a Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (HG 318/06.05.2015)
sub titulatura INCDS Marin Drăcea fără schimbarea statutului juridic (instituţie de drept public).
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DESCRIEREA PROGRESULUI TEHNIC
Echipa de implemetare a proiectului a fost compusă din 42 de specialişti experti hidrologi, pedologi,
topometristi, entomologi, botanişti, ecologi, experti conservare şi împăduriri, ingineri de teren,
tehnicieni şi muncitori.
Analiza grupurilor de interese şi a contextului socio-economic din zona proiectului
În perioada ianuarie - martie 2013 a fost aplicat chestionarul în teren privind atitudinea factorilor
interesaţi faţă de problematica vizată de proiect la 300 de respondenţi. Amintim principalele
concluzii: comunitatea locală înglobează persoane a căror activităţi principale se desfăşoară în zona
ariilor protejate; interesele acestora vizează nu numai conservarea naturii primordial, ci şi felul în
care se pot desfăşura activităţile umane; nivelul de trai nu este foarte ridicat şi ar putea pune
probleme dacă activităţile proiectului îi împiedică să-şi desfăşoare în condiţii normale activităţile
care le sprijină existenţa. Cadrul socio-economic nu le permite celor care au ocupaţii aducătoare de
venit în zonă să fie permisivi cu eventualele activităţi ale proiectului care le-ar restricţiona
îndeletnicirile.
Majoritatea respondenţilor se declară iubitori de natură, dorind îmbunătăţirea sau măcar menţinerea
stării de conservare, dar s-au întâlnit şi cazuri în care nemulţumirea este declarată în legătură cu
existenţa acestor arii protejate. Se consideră că cel mai mare impact asupra pădurii şi mlaştinilor din
zonă îl au tăierile ilegale de pădure, braconajul la animale, pescuit şi turismul dezorganizat, urmate
la distanţă mai mare de procente de incendierea vegetaţiei uscate şi păşunatul în pădure. În general,
respondenţii de la toate categoriile s-au arătat în favoarea activităţilor de protecţia mediului şi au
considerat că schimbările pe care urmau să le producă activităţile proiectului vor fi pozitive.
Analiza regimului hidro–pedologic al siturilor
În anul 2013 s-a realizat cartarea terenurilor în funcţie de caracteristicile vegetaţiei şi a folosinţei
acestora, fiind identificate 4 categorii de terenuri. Au fost prelevate probe de sol din 7 locaţii, situate
astfel: 1 în mlaştina Hărman şi 6 în mlaştina Prejmer, care au fost analizate, iar rezultatele analizelor
au fost interpretate, pe baza lor fiind efectuată cartarea pedologică a terenurilor. Zonele de
recoltarea au fost diverse: păşune, zonă acoperită cu stuf, zonă lipsită de stuf, zonă de mlaştină. Cu
ajutorul forezei achiziționate s-au efectuat 12 foraje în mlaştina Hărman, 47 în mlaştina Prejmer şi 3
în pădurea Prejmer. Amplasamentele au fost stabilite ţinând seama de reţeaua de canale, pe unităţi
de studiu hidrologic. Astfel direcţia de scurgere a apei subterane este din sud-vest spre nord-vest, iar
acumularea de apă se realizează în partea de nord-est a mlaştinii.
Cumpărarea de terenuri şi plată compensatorie unică în interiorul ariilor protejate
Activitatea și-a atins obiectivul în proporţie de 23%, însă efortul depus a fost unul major,
neconfruntarea autorităților cu problematica noastră a determinat apariția mai multor complicații
procedurale. Având în vedere acest lucru, atragem atenția asupra unor obstacole întâlnite care sunt
menționate în secțiunile detaliate de mai jos. Toate aceste proceduri au îngreunat procesul de
cumpărare şi concesionare/închiriere prevăzute iniţial în proiect. Menționăm că această activitate a
fost una de pionerat în Județul Brașov, problematica ridicată va trebui remediată printr-un proiect
care să armonizeze legislațiile Europene cu cele naționale. Susținem în continuare că pentru a reface
habitatele comunitare degradate soluția cea mai bună este de a cumpăra terenurile pe care acestea se
situează. De asemenea, pentru toate terenurile din siturile Natura 2000 este important să fie notate
în cartea funciară ca teren în sit Natura 2000 indiferent de tipul de proprietate (publică/privată).
Delimitarea şi materializarea limitelor siturilor ROSCI0170 şi ROSCI0055 şi împrejmuirea cu
gard viu a mlaştinilor periclitate habitat prioritar 7210*
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Acţiunea a constat în stabilirea cu exactitate a limitelor celor 2 situri, iar apoi în urma
măsurătorilor, amplasarea de borne şi marcaje pe perimetrul mlaştinilor. Astfel s-au realizat
următoarele lucrări: documentarea prealabilă pe hărţi şi planuri topografice existente, întocmirea
inventarului de coordonate iniţial, realizarea măsurătorilor topografice pe conturul aproximativ al
perimetrelor, cu evidenţierea detaliilor caracteristice, amplasarea bornelor topografice,
monitorizarea bornelor topografice, înlocuirea bornelor distruse sau dispărute.
Realizarea unei împrejmuiri din gard viu pe trei rânduri de puieţi cu specii arbustive specifice
condiţiilor ecologice ale zonei, a venit în completarea acţiunii de delimitare a siturilor. Pentru
atingerea obiectivului s-au realizat următoarele lucrări: achiziția publică pentru realizarea “Servicii
de amenajare peisagistică, execuţie şi întreţinere gard viu”, pregătirea puieților, pregătirea terenului,
pregătirea patului de plantat, plantatul puieților, instalarea gardului de lăturoaie, irigarea puieților
(cand a fost cazul), lucrări de întreținere puieți, completări anuale cu puieți. La sfârșitul proiectului,
mlaștina Harman și Prejmer sunt împrejmuite cu un gard viu de trei rânduri, format din peste
132000 de puieți adaptați condițiilor ecologice, gardul verde fiind protejat de un gard din lăturoaie
situat temporar în zonă.
Refacerea stării naturale, conservarea şi sprijinirea proceselor ecologice în habitatul prioritar
91E0* și măsuri de ajutorare a regenerării din habitatul prioritar 91I0*
În luna noiembrie 2012 au fost realizate primele lucrări de mobilizarea solului în jurul puieţilor de
anin şi frasin. În anul 2013 s-a început acţiunea de ajutorare a regenerării naturale a pădurii de anin,
prin descopleşirea puieţilor acoperiţi de buruieni invazive. Descopleșirea puieților de buruienile
invazive, acțiune prevăzută în activitatea de ajutorare a regenerării naturale a pădurii de anin, s-a
realizat pe toată durata implementării proiectului. Începând cu sfârșitul lunii noiembrie 2013, a
început și acțiunea de creștere a consistenței arboretelor de anin, prin executarea de plantări cu anin
alb (Alnus incana) și anin negru (Alnus glutinosa). Plantarea s-a făcut cu puieți de 2-3 ani, recoltaţi
din habitate similare din judeţul Braşov, totodată s-au folosit și 430 g sămânță (714 semințe/m²),
pentru un număr de 60 de suprafețe însămânțate. Puterea de germinare a seminţelor de anin a fost
calculată la 47%, semințe încadrate în calitatea I.
Datorită fructificației abundente acțiunea C.3 a demarat mai devreme decât era planificată,
recoltându-se ghindă de la un număr de 68 seminceri (marcați în teren ca și arbori de probă). Au
fost realizate astfel un număr de 1.750 ghivece (7.000 ghinde plantate). Puieţii de stejar care au fost
adăpostiţi în sera INCDS, au fost transportați în solarul UTBV. Cei 7000 de puieţi realizaţi în cadrul
proiectului, au fost plantaţi începând cu primăvara anului 2015, după terminarea campaniei de
plantare a puieților de stejar, s-au desfășurat și lucrări de stropire a stejarilor cu substanțe repelente
împotriva cervidelor, pentru a evita eventualele pagube aduse puieților de către fauna din zonă. De
asemenea, tulpinile stejarilor din zonele identificate ca zone de risc, au fost protejate cu tuburi de
plasa protectoare. S-a instalat un gard electric care delimitează zona în care s-au realizat plantările.
Pe tot parcursul anului a fost nevoie de lucrări de reparare și întreținere a gardului electric (cosirea
vegetației de sub gard, asigurarea continuității curentului, repararea stâlpilor căzuți, etc). De
asemenea, s-a instalat un sistem de monitorizare video pe Dealul Cetății-Lempeș în zona plantațiilor
de stejar prin care s-a dorit a se vedea în timp real dacă avem activități ilegale de pășunat sau acces
auto neautorizat.
Refacerea ecologică şi conservarea mlaştinilor de la Prejmer şi Hărman, habitat prioritar 7210*

Au fost identificate și marcate 2 canale cu o lungime totală de 1,1 km în mlaștina Harman, în timp
ce în mlaștina Prejmer au fost identificate 5 canale cu o lungime totală de 2,1 km. 71 de izvoare au
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fost identificate și marcate cu GPS în cele două mlaștini, dintre care 7 izvoare au fost alese pentru
protecție. Au fost executate lucrări de întreținere a barajelor existente care au fost construite pentru
ridicarea nivelului pânzei freatice și colmatarea drenurilor. Izvoarele propuse pentru decolmatare au
fost monitorizate și unde a fost cazul, acestea au fost curățate din nou. Această acțiune urmarește
protejarea izvoarelor împotriva acțiunilor antropice care vizează colmatarea, regularizarea sau
captarea de apă. Deși inițial s-au înregistrat 6 exemplare de Ligularia sibirica, ca urmare a
activităților și măsurilor adoptate în cadrul proiectului s-a reuşit obținerea a 700 de exemplare (în
Mlaștina Hărman). De la cele două exemplare de Liparis loeselli s-a recoltat un număr de 6 semințe,
care au fost supuse procedurilor de înmulțire in vitro. În Mlaștina Prejmer odată cu reducerea
presiunii pășunatului a apărut și a 3-a plantă de interes comunitar vizată de acest proiect
(Adenophora liliifolia). Numărul impresionant de exemplare din această specie (peste 800), ne-a
întărit convingerea că cel mai mare dușman al zonelor umede mlăștinoase este reprezentat de
pășunatul excesiv. Înmulțirea acestor specii a fost facilitată de interzicerea pășunatului, eliminarea
plantelor invazive, acțiunile întreprinse pentru împiedicarea răspândirii incendierilor (bandă de
arătură), dar și a celorlalte activități din cadrul proiectului.
Reducerea impactului antropic asupra habitatelor prioritare din aria proiectului
Echipa mixtă de patrulare formată din membrii FC si INCDS Marin Drăcea a efectuat controale la
stânele din jurul siturilor pentru a constata eventualele încălcări ale regulamentului. S-au purtat
discuții cu proprietarii de stâne, urmărindu-se informarea despre zonele care fac parte din siturile
Natura 2000 și în care nu este permis pășunatul. FC, împreună cu partenerii, s-au întâlnit cu factorii
interesați pentru stabilirea modului de folosire a zonelor de pășunat. Au fost invitați crescători de
animale de pe razele localităților Sânpetru, Prejmer și Hărman, alături de reprezentanți ai APIA
Brașov, Gărzii de Mediu, Direcției Silvice Brașov și Jandarmeria Brașov. După informarea tuturor
factorilor interesați și eliminarea oricăror dubii în legătură cu interzicerea pășunatului, s-au montat
panouri de informare pe limita sitului în care se specifică cadrul legal prin care a fost interzis
pășunatul, iar pentru evitarea accesului auto neautorizat s-au realizat trei bariere metalice, acestea
fiind amplasate pe drumurile principale de acces în situri. S-au efectuat de asemenea lucrările de
arare a benzii de 2 m lățime cu o lungime de 4 km, care se execută anual pentru stoparea înaintării
unui eventual incendiu spre pădure, în condiţiile în care există incendiere provocată a miriştii.

Dezvoltarea unui Sistem Informatic Geografic – GIS
Obiectivul acestei acţiuni a fost constituit de elaborarea unei baze de date în Sistem Informatic
Geografic (GIS Data Base), cu ajutorul căreia au fost analizate 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.
Rezultatele acestei activităţi au fost în principal baza de date GIS obținută pentru întreaga arie a
proiectului formată din cele două situri Natura 2000 și hărţile tematice cu parametrii urmăriţi de
echipa de implementare a proiectului. Hărţile produse au fost utilizate atât pentru susţinerea
implementării măsurilor concrete de conservare, a celor de monitorizare a evoluţiei regimului hidric
al solului şi a evoluţiei stării de sănătate şi a regimului nutritiv al florei dar şi pentru susţinerea
acţiunilor de conştientizare şi diseminare a rezultatelor proiectului.
Monitorizarea evoluţiei regimului hidric al solului
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În urma măsurătorilor efectuate, s-a putut stabili tendința generală a nivelului freatic pentru întreg
intervalul de timp cât au durat observațiile. S-a constatat că, în general, nivelul freatic în interiorul
tuturor unităților de studiu hidrologic a crescut, în medie cu 10 cm, în 52 de foraje înregistrându-se
creșteri până la 61 cm, în două foraje nu se consemnează o fluctuație, iar în 4 foraje nivelul freatic a
coborât. După cum reiese din analiza datelor prezentate, evidențiate, măsurile luate în perioada de
derulare a proiectului, respectiv au dus la o ridicare lentă și continuă a nivelului freatic în cuprinsul
celor două mlaștini. De altfel, măsurile preconizate prin simulări hidrologice au condus la
rezultatele scontate. Condițiile hidrologice rezultatele în urma proiectului încurajează instalarea
speciilor protejate, dependente de nivelul freatic și conservarea habitatelor prioritare.
Monitorizarea impactului măsurilor de conservare prevăzute în proiect
Activitățile desfășurate și măsurile adoptate în cadrul proiectului au avut un efect benefic asupra
habitatului 7210* . Astfel în ambele situri acest habitat a înregistrat în anul 2017 un statut favorabil
al stării de conservare, la începutul proiectului acesta fiind încadrat în categoria statut de conservare
nefavorabil. Important de menționat este faptul că suprafața habitatului 7210* s-a mărit în zona
ROSCI0170. Habitatele 91E0* și 91I0* au înregistrat în anul 2017 un statut de conservare
satisfăcător, efectul activităților implementate și a măsurilor adoptate în cadrul proiectului fiind
benefice, aceste habitate fiind încadrate în categoria stării de conservare nefavorabile la începutul
proiectului.
Monitorizarea impactului socio – economic
Analiza comparativă reieşită din studiu a arătat o creștere semnificativă în ultimii patru ani a
interesului autorităților pentru protecția mediului pe diferite componente. Spre deosebire de anul
2013, când principala prioritate a autorităților o reprezenta prevenirea poluării, în 2017 deși această
componentă rămâne importantă, cel mai mare interes pentru autorități în ceea ce priveste mediul îl
reprezintă conservarea biodiversității. Putem remarca o creștere procentuală a persoanelor care
apreciază ca fiind necesară existența ariilor protejate atât pentru natură, cât și pentru oameni. Mai
mult decât atât, am remarcat o creștere a proporției respondenților care doresc ca natura să se
păstreze așa cum este în prezent. Nu putem trece cu vederea asupra faptului că, spre deosebire de
situația din 2013, în prezent, un procent mai mare al reprezentanților autorităților consideră că atât
construirea, cât și pășunarea în anumite perimetre clar stabilite ale zonelor protejate nu ar trebui să
reprezinte o problemă, ceea ce poate arăta un interes mai crescut pentru promovarea turistică a
acestor zone, remarcat și din datele selectate în cadrul studiului 6%.
Acțiuni de diseminare și schimburi de experiență
Au fost desfășurate diverse activități în cadrul acțiunilor E și sunt prezentate în capitolul
Diseminare. Activitatea F3 s-a dovedit a fi foarte utilă în cadrul proiectului, mai ales datorită
participării la conferințe internaționale. Beneficiile participării și diseminării rezultatelor nu au
întârziat să apară, din discuțiile purtate cu experții internaționali rezultând măsuri și acțiuni care au
fost implementate cu succes în cadrul proiectului. De asemenea, schimbul cu alte proiecte Life au
permis identificarea celor mai bune soluții și a mecanismelor necesare pentru implementarea cu
succes a activităților proiectului.
1. INTRODUCERE
Proiectul LIFE FOR MARSH a fost implementat de un consorţiu format din Fundaţia
Carpaţi, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Silvicultură Marin Drăcea şi Universitatea
Transilvania din Braşov. Proiectul a urmărit îmbunătăţirea stării de conservarea şi sprijinirea
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proceselor naturale în siturile Natura 2000 Pădurea şi Mlaştinile eutrofe de la Prejmer
ROSCI0170 şi Dealul Cetăţii Lempeş-Mlaştina Hărman ROSCI0055 prin implementarea celor
mai bune practici adaptate pentru fiecare situaţie în parte.
Obiectivele principale ale 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.
Proiectul s-a desfăşurat în depresiunea Bârsei pe raza judeţului Braşov în siturile Natura 2000
ROSCI0170 şi ROSCI0055 in apropierea localităţilor Hărman, Prejmer, Sânpetru.
ROSCI0170 Pădurea şi Mlaştinile Eutrofe de la Prejmer constituie o rezervaţie complexă ce
adăposteşte un ecosistem forestier şi altul de mlaştină în cadrul căruia s-au păstrat diferite rarităţi
floristice şi faunistice, Din cele trei habitate regăsite în acest sit 2 sunt habitate prioritare si acestea
au fost ţintele proiectului LIFE11NATRO828 şi anume: 7210* Mlaştini calcaroase cu Cladium
mariscus; 91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae). 3 din cele 17 specii de plante sunt enumerate în Anexa II a Directivei
Consiliului 92/43/CEE - 4068 Adenophora lilifolia; 1758 Ligularia sibirica; 1903 Liparis loeselii şi
au fost ţintele principale ale proiectului
ROSCI0055 Dealul Cetăţii Lempeş - Mlaştina Hărman este o arie protejată de o mare
importanţă pentru conservarea biodiversităţii şi a habitatelor deoarece cuprinde un număr de 7 de
tipuri de habitate, din care 2 sunt habitate prioritare: 7210* Mlaştini calcaroase cu Cladium
mariscus și 91I0* Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp. Speciile de plante sunt
reprezentate prin asociere cu plante xerofite, 2 specii de plante: 1903 Liparis loeselii; 1758
Ligularia sibirica sunt specii enumerate în Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE
7210* Mlaştini calcaroase cu Cladium mariscus Cenozele edificate de Cladium mariscus sunt
puțin răspândite în România 5 situri. La Prejmer sunt intercalate între trestiişuri şi fitocenozele
dominate de Schoenus ocupând terenuri orizontale, uneori uşor convexe. Valoarea conservativă a
acestor fitocenoze este datorată răspândirii sporadice în România şi apoi prezenţei în compoziţia lor
a unor specii ± rare: Ligularia sibirica, Primula farinosa, Dactylorhiza incarnata ş.a.
91E0 *Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior sunt răspândite în luncile râurilor
din regiunile de dealuri, în etajul nemoral, subetajul pădurilor de gorun si de amestec cu gorun.
Suprafeţe acoperite în România, circa 4000 ha. Stratul arborilor, compus exclusiv din anin negru
(Alnus glutinosa) exclusiv sau în amestec cu frasinul (Fraxinus excelsior), ulm (Ulmus laevis), plop
negru și alb (Populus nigra, Populus alba), sălcii (Salix fragilis, Salix alba), jugastru (Acer
campestre), mălin (Prunus padus), cu acoperire de 70-80 % și înalțimi de 20-25 m la 100 ani.
Stratul arbuștilor dezvoltat compus din Frangula alnus, Cornus sanguinea, Viburnum opulus,
Sambucus nigra etc., iar stratul ierburilor si arbustilor format din specii higrofile de tip Rubus
caesius, Aegopodium podagraria.
91I0 * Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp este răspândit în silvostepa cu stejari
mezofili, pe suprafețe reduse. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene nemorale și
continentale. Stratul arborilor are in etajul superior dominant stejarul pedunculat (Quercus robur),
exclusiv sau în amestec cu gorunul (Quercus petraea), cireșul (Prunus avium), iar in etajul inferior
se întalnesc jugastrul (Acer campestre), mărul pădureț (Malus sylvestris), părul pădureț (Pyrus
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pyraster) și în unele zone arțarul tătăresc (Acer tataricum). Dintre arbusti menționăm: Prunus
spinosa, Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare.
Ligularia sibirica L. Cass., curechi de munte, este o plantă ierboasă perenă. În România este
specie relict glaciar, sporadică din subetajul gorunului până în cel boreal. Plantă mezohigrofilă de
semilumină-semiumbră, microtermă, de staţiuni cu soluri acide-slab acide. Vegetează prin aninişuri,
în special cele de la marginea mlaştinilor eutrofe-mezotrofe (Alnion glutinosae) şi în fitocenozele
de rogozuri înalte (Magnocaricion).
Liparis loeselii L. L.C.M. Richard, moşişoare, este o plantă ierboasă. În România este
specie sporadică, semnalată din zona forestieră de câmpie până în cea montană. Plantă higrofită cu
temperament de lumină, mezotermofită (subtermofită), de staţiuni cu soluri umed-ude, mai mult sau
mai puţin regulat inundate, sărace în azot, bazice, formate pe substrate calcaroase. Vegetează prin
mlaştini eutrofe, cu precădere în comunităţile edificate de bumburez (Schoenetum nigricantis
(Allorge 1922) Koch 1926 Armerietosum barcensis (Morariu 1964) Coldea 1977).
Adenophora liliifolia L. Besser, este o plantă perenă cu rădăcină pivotantă şi tulpină erectă
simplă sau ramificată. În România: specie sporadică, semnalată din zona pădurilor de stejar până în
subzona fagului. Plantă mezofită - mezohigrofită cu temperament de semilumină, mezotermofită.
Vegetează prin pajişti ± umede (Molinion), margini de păduri, tufărişuri.
Acţiunile demonstrative implementate de proiect pentru refacerea habitatelor şi conservarea
speciilor s-au evidenţiat de la cele mai simple (interzicerea păşunatului, patrulare) până la complexe,
împrejmuire cu gard viu, plantare a peste 8000 de puieţi de stejar realizaţi din seminţe provenite din
arbori seminceri autohtoni, mărirea suprafeţei aninişurilor prin plantări de puieţi din regenerare
naturală, curăţirea izvoarelor, colmatarea/decolmatarea canalelor, eliminarea plantelor invasive.
Contextul social
Proiectul a fost localizat într-o zonă puternic antropizată, cu tendinţe clare de expansiune a
intravilanului. Cele trei comune din apropierea siturilor sunt în plină dezvoltarea economică.
Aceasta se datorează poziţiei faţă de municipiul Braşov, oraş cu peste 250000 de locuitori. În
decursul ultimilor 10 ani presiunea de extindere a intravilanului acestor localităţi este din ce in ce
mai mare, la care se adaugă apariţia compensaţiilor pentru sectorul zootehnic. Proiectul LIFE FOR
MARSH a apărut la momentul oportun pentru a stopa degradare habitatelor şi antropizarea acestora
aşa cum s-a intâmplat cu o parte din zona de la baza dealului Lempeş.
Rezultate aşteptate pe termen lung: menţinerea habitatului 7210* Mlaştini calcaroase cu
Cladium mariscus de la Hărman într-o stare favorabilă de conservare. Schimbarea stării de
conservarea a habitatului 7210* Mlaştini calcaroase cu Cladium mariscus la Prejmer de la
nefavorabil la satisfăcător in următorii 5 ani şi la stare de conservare favorabilă în 10 ani. Aceste
deziderate se pot realiza prin: menţinerea gardului de lăturoaie şi a gardului viu prin completări de
câte ori este nevoie, menţinerea pentru cel puţin 5 ani a interdicţiei totale de păşunat în sit şi pentru
cel putin 10 ani în zonele habitatului 7210*.
Atingerea unei stări favorabile de conservarea pentru habitatele 91E0 *Păduri aluviale cu
Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior şi 91I0 * Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu quercus spp.
Menţinerea suprafeţelor împădurite şi atingerea stării de masiv la stejar şi anin prin măsuri
silviculturale (completări anuale) aplicate împreună de custode şi administrator de pădure.
Menţinerea sau creşterea numărului de exemplare pentru speciile Ligularia sibirica şi Adenophora
liliifolia. Creşterea numărului de exemplare pentru specia Liparis loeselli.
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4. PARTEA ADMINISTRATIVĂ
4.1.

DESCRIEREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT

Proiectul LIFEFORMARSH cu indicativul LIFE11NATRO828 a fost implementat in perioada
Octombrie 2012 - Septembrie 2017 de un consorţíu format din trei entităţi: două instituţii publice
(UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV ȘI INSTITUTUL NAŢIONAL DE
CERCETARE DEZVOLTARE IN SILVICULTURA MARIN DRĂCEA) şi un ONG
FUNDAŢIA CARPAŢI. Toate cele trei instituţii au sediul (UTB, FC) sau puncte de lucru
(INCDS SCDEP BRAŞOV) în municipiul Braşov la 25 de km de aria proiectului.
Beneficiarul coordonator este Fundaţia Carpaţi, o organizaţie non-guvernamentală înfiinţată în
1998 care are ca scop general promovarea cercetărilor din domeniu cinegetic, având următoarele
obiective:
• Sprijinirea şi promovarea cercetărilor din domeniul cinegetic şi al conservării naturii,
îndreptate spre cunoaşterea cât mai completă a ecologiei faunei, florei şi a managementului
biodiversităţii
• Susţinerea în faţa autorităţilor, organizaţiilor şi persoanelor fizice, în nume propriu,
cunoştinţele şi datele certe privitoare la protecţia şi conservarea naturii, să le propage prin toate
mijloacele mass-media, conferinţe,
• Promovarea şi propunerea unor măsuri de conservare a faunei şi florei.
Action
Number/Name
A1
A2
A3
B1
C1
C2
C3

Status

2012
4T

1T

2013
2T
3T

4T

1T

2014
2T
3T

4T

1T

2015
2T
3T

4T

1T

2016
2T
3T

4T

1T

2017
2T

3T

Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
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Action
Number/Name
C4
C5
C6
D1
D2
D3
E1
E2
E3
E4
E5
F1
F2
F3
F4

Status

2012
4T

1T

2013
2T
3T

4T

1T

2014
2T
3T

4T

1T

2015
2T
3T

4T

1T

2016
2T
3T

4T

1T

2017
2T

3T

Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual

Fundaţia Carpaţi este administrator al ROSCI0038 Ciucaş şi custode al ROSCI0042
Codru Moma, ROSCI0195 Piatra Mare, ROSCI0207 Postăvaru, ROSCI0170 Pădurea şi Mlaştinile
eutrofe de la Prejmer, ROSCI0055 Dealul Cetăţii Lempeş - Mlaştina Hărman. Experienţa Fundaţiei
Carpaţi în domeniul conservării biodiversităţii se poate sumariza astfel:
Proiectul Carnivorele Mari din Carpati 1998/2003 colaborare între WGM-ICAS-UTBV-FC-RNP,
proiect finanțat de WWF; VIER PFOTEN; LIZ CLAIBORNE ART, documentar Coexistenta cu
Pradatorii 1998/2000 BBC Wild Nature, Conflicte directe Carnivorele Mari – Fermieri 2001 Royal
Scotish Agriculture Institut, Studiul despre atacul lupilor asupra oamenilor in Romania 2000/2001
Norvegian Institute of Nature Research ,,Urşii habituaţi în România-reabilitare şi management
cinegetic" 2005-2006 finanţat de The Rufford Small Grants for Nature Conservation, Cercetări
privind ecoetologia castorului în România finanţare UEFISCDI (2007-2010); Cercetări privind
protecţia şi dezvoltarea resurselor cinegetice în vederea creşterii eficienţei managementului
populaţiilor de fauna salbatică cu valoare economica din zona de campie Finantare: UEFISCDI
(2014-2017); LIFE11NAT/RO/828 LIFE FOR MARSH 2012-2017, LIFE13/NAT/RO/001154
LIFEFOR BEAR 2014-2019.
Universitatea TRANSILVANIA din Braşov este o instituţie de învăţământ superior
care funcţionează în baza Legii nr. 1/2011 (Legea educaţiei naţionale) care este structurată,
organizată şi funcţionează pe baza principiilor autonomiei universitare, cu respectarea strictă a
prevederilor legale şi a Cartei Universităţii. Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de
aproximativ 20 000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.
Misiunea Universităţii este de a produce şi a transfera cunoaştere către societate. Strategia
Universităţii este destinată îndeplinirii misiunii asumate, prin realizarea a 8 obiective strategice
între care se numără şi Promovarea cercetării ştiinţifice avansate prin proiecte şi parteneriate la
nivel regional, naţional şi internaţional şi prin relaţia directă cu mediul economic şi social.
Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere are o tradiţie de peste 50 de ani, este cea
mai veche facultate din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov. De-a lungul timpului şi-a
dezvoltat parteneriate solide cu mai multe Facultăţi de Silvicultură din Europa şi din lume. Pe lângă
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activitatea didactică, personalul angajat oferă servicii de cercetare ştiinţifică, proiectare, respectiv
asistenţă tehnică şi consultare, printre parteneri numărându-se: Regia Naţională a Pădurilor (RNP),
Gestionari privaţi ai fondurilor de vânătoare, Banca Mondială, IUFRO, FAO, dar şi Ministerul
Educaţiei, Cercetării şi Inovării; Ministerul Pădurilor şi Dezvoltării rurale; programele: LIFE
NATURA, LIFE+, POS MEDIU, EEAGrant.
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" (INCDS)
este persoană juridică de drept public care 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, (HG 318/06.05.2015),
specializată în cercetare științifică, dezvoltare tehnologică, proiectare de investiții, acordarea de
consultanță tehnică de specialitate, precum și pentru implementarea de tehnologii noi în vederea
gestionării durabile a pădurilor. Misiunea INCDS "Marin Drăcea" este de a fundamenta pe baze
ştiinţifice gestionarea şi dezvoltarea sectorului forestier prin producerea şi diseminarea de
informaţie ştiinţifică şi tehnică, acordarea de consultanţă de specialitate, crearea, transferul şi
implementarea de tehnologii noi sau modernizate, dezvoltarea de produse inovative, care să
contribuie la creşterea competitivităţii sectorului forestier şi la bunăstarea societăţii. INCDS
"Marin Drăcea” cuprinde 4 compartimente: cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și
proiectare, inventarul forestier național și patrimonial experimental/producție silvică. 1.
Activitatea de cercetare științifică se desfășoară în cadrul a 9 laboratoare și colective de cercetare,
după cum urmează - ecofiziologie forestieră, - ecologie forestieră, - protecția pădurilor, - genetică
forestieră, - biometria forestieră, - silvotehnică, - cinegetică și salmonicultură. - geomatică
forestieră; - pedologie și stațiuni forestiere; 2. Compartimentul de dezvoltare tehnologică și
proiectare desfășoară două activități, după cum urmează: -amenajarea pădurilor; - proiectare. 3.
Inventarul forestier naţional (IFN) este principalul instrument de evaluare a resurselor forestiere
prin inventarierea statistică a vegetaţiei forestiere de pe întreg teritoriul ţării. 4. Patrimoniul
experimental/producția silvică se ocupă cu administrarea bazelor experimentale şi a ocoalelor
silvice experimentale cu o suprafaţă de peste 58.558 ha şi organizarea procesului de producţie
pentru producerea, recoltarea şi valorificarea, prin acte şi fapte de comerţ a produselor lemnoase şi
nelemnoase specifice sectorului forestier, în condiţii de eficienţă economică, precum și cu testarea
în producţie a rezultatelor cercetărilor finalizate în vederea extinderii aplicării acestora, respectiv
gestionarea suprafeţelor experimentale de lungă durată în vederea realizării scopului şi a
obiectivelor ştiinţifice pentru care au fost instalate. În plan teritorial, pe lângă sediul central din
Voluntari, Ilfov, INCDS dispune de mai multe stațiuni și baze experimentale la Brașov, Bistrița,
Câmpulung Moldovenesc, Craiova, Focșani, Pitești, Oradea și Timișoara.
Proiectului LIFE11NATRO828 a fost implementat de cele trei instituţii cu experienţă de
peste 10 ani in conducerea proiectelor in parteneriat. Cele trei instituţii au realizat cel putin 5
proiecte sau servicii de cercetare în acelaşi parteneriat. Fundaţia Carpaţi este la al 2-lea proiect in
calitate de beneficiar (POS Mediu) finanţat din fonduri nerambursabile şi a condus două servicii de
cercetare ca şi coordonator. INCDS a pus la dispoziţia proiectului un birou de aproximativ 30 mp
care a devenit sediul proiectului. De comun acord cu partenerii din proiect şi respectând Dispozitiile
Comune privind imposibilitatea existentei facturilor între parteneri, s-a convenit suportarea de către
proiect la categoria overheads a utilităţilor oferite de INCDS, repartizate procentual cu spaţiul oferit
pentru proiect. La finalul lunii Octombrie 2012 s-a desemnat echipa de management a proiectului
formată din Managerul de proiect, în persoana doamnei Georgeta IONESCU cu atribuţii în
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conducerea generală a proiectului, planificat, organizat şi coordonat desfăşurarea în condiţii optime
a activităţilor proiectului; a asigurat comunicarea între partener şi raportarea către CE.
Responsabilul ştiinţific al proiectului în persoana domnului Gheorghe DUMITRIU, a verificat
standardele ştiinţifice ale studiilor şi rapoartelor transmise; Asistent manager financiar şi achiziţii
în persoana d-nei Alexandra CĂLINOIU cu responsabilitatea de a transmite declaraţiile şi
documentele de aprobare către organismul de finanţare, de a răspunde la cererile de clarificare
venite de la organismul de finanţare, de a întocmi şi analiza planul de achiziţii, întocmi şi actualiza
planul de rambursare; Responsabilului administrativ în persoana d-rei Anca IONESCU, cu
sarcini în supravegherea şi răspunderea asupra modul de gestiune a mijloacelor fixe, obiectelor de
inventar și achiziționarea terenurilor prevăzute în cadrul proiectului. S-a desemnat structura de
monitorizare a implementării acţiunilor, în persoana d-rei Ancuta COTOVELEA de la INCDS
Marin Drăcea, care a fost desemnată şi responsabil din partea partenerului P1, precum şi a dnului Ovidiu IONESCU desemnat şi acesta responsabil din partea beneficiarului asociat
UTBV. În structura de monitorizare a fost desemnat şi preşedintele Fundaţiei Carpaţi, domnul
Vasile BORONIA. S-a realizat o bază de date a tuturor echipamentelor, utilajelor şi materialelor
(altele decât cele prevăzute în proiect) partenerilor şi care pot fi utilizate în proiect. S-a pus la punct
calendarul de desfăşurare al proiectului/planul de lucru al proiectului, metodele de lucru si
întârzierile posibile. Anual au fost elaborate planuri de achiziţii pe proiect şi pe fiecare partener în
parte cu stabilirea procedurilor legale de achiziţie. Acordurile de parteneriate au fost semnate şi
transmise CE odată cu primul raport. Pentru suportul tehnic al proiectului în 2013 s-a înfiinţat
grupul de lucru format din: habitate forestiere (Tudor Stăncioiu UTBV); habitate de mlaştină
(Dan Gurean UTBV), regim hidrologic şi pedologic (Serban Davidescu INCDS Marin
Dracea), bornarea limitelor şi imprejmuire gard viu (Ramon Jurj FC), educație și informare
(Ancuta Cotovelea INCDS Marin Dracea). S-au realizat fişele de post pentru tot personalul care
conţin date referitoare la: funcţia ocupată, proiectul, raporturile de serviciu, cerinţele specifice
postului, abilitaţi şi deprinderi necesare, atribuţii, responsabilităţi, numărul de zile de încadrare
pentru întreaga perioada şi norma de munca precum şi retribuţia totala pe proiect. S-a stabilit un
program al ședintelor de lucru, general şi punctual pe fiecare lună. S-au discutat metodele de lucru
în echipe comune ale partenerilor. În mai 2013 d-na Călinoiu Alexandra a fost înlocuită de d-şoara
Negrea Ioana. În noiembrie 2013 responsabilul ştiinţific Gheorghe Dumitriu a ieşit la pensie şi a
fost înlocuit cu d-na Roxana Cazacu încadrată ca biolog la INCDS Marin Drăcea. Desemnarea
echipelor de implementare pentru fiecare partener în parte s-a realizat prin decizii interne ale
conducătorilor instituţilor. De asemenea, orice modificarea în echipa proiectului s-a realizat prin
decizii interne anunţate comisiei în raportările curente. Dintre ele cea mai importanta anunţată la
Mid term a fost de suplimentare la beneficiarul Fundaţia Carpaţi cu 2 posturi de muncitori (datorită
volumului mare de muncă în teren nepreconizat la depunerea proiectului) prin diminuarea salariului
managerului de proiect. Echipa de implemetare a proiectului a fost compusă din 42 de specialişti
experti hidrologi, pedologi, topometristi, entomologi, botanişti, ecologi, experti conservare şi
împăduriri, ingineri de teren, tehnicieni şi muncitori.
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Organigrama proiectului Life for Marsh
4.2.

EVALUAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT

În cei cinci ani de proiect relaţiile echipei de specialişti s-au consolidat. Săptămânal au avut loc
întâlniri de lucru la sediul INCDS la care a participat tot personalul INCDS si FC. Managementul
proiectului a fost asigurat de echipa de management. Contractele au fost semnate în cazul
beneficiarilor asociaţi, atât de unitatea centrală cât şi de subunităţile care sunt direct implicate
respectiv, pentru Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere, UNIVERSITATEA
TRANSILVANIA DIN BRAŞOV, pentru ICAS Staţiunea Braşov, ICAS BUCUREŞTI.
De asemenea, s-a semnat Actul aditional nr.1 la Acordul de Colaborare după trecerea partenerului 2
ICAS din subordinea Regiei Naţionale a Pădurilor în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării
Ştiinţifice (HG 318/06.05.2015) sub titulatura INCDS Marin Drăcea fără schimbarea statutului
juridic (instituţie de drept public). Contractele au respectat prevederile proiectului, privind
implementarea acţiunilor din punct de vedere tehnic, ştiinţific şi financiar.
Prezenţa studenţilor Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări Forestiere (P2) în activităţile
de anvergură cum ar fi plantări, ecologizări au înlesnit realizarea volumului mai mare de lucrări
apărut la activităţile C2 şi C3 şi realizarea acestora la timp. Prezenţa Universităţii Transilvania din
Braşov este o garanţie care a fost sesizată şi în sondajul IRES. Parteneriatul cu INCDS SCDEP
Marin Drăcea recunoscută ca autoritatea ştiinţifică pe probleme de mediu la nivel judeţean a
facilitat rezolvarea diverselor situaţii apărute dat fiind faptul că dispune de specialişti pe diferite
domenii, precum şi de aparatură si proceduri standardizate.
Comunicările cu monitorul şi CE a fost asigurată de echipa de management prin
managerul de proiect şi asistent managerul. Rapoartele de monitorizare au fost transmise către CE şi
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monitorul intern, care ne-a asigurat sprijinul în toate problemele apărute. Comunicarea cu monitorul
intern s-a realizat prin cele mai rapide mijloace de comunicare telefonie şi poştă electronică.
Vizitele anuale ale monitorului intern Ioana Lucaciu au fost realizate de comun acord cu dânsa,
urmărindu-se prin acestea stadiul implementării acţiunilor din proiect. Ca procedură vizitele s-au
desfăşurat pe trei secţiuni: 1 verificare şi prezentare rezultate la birou, 2 verificarea actiuni în teren,
3 verificari financiare. Menţionăm că au fost efectuate toate cele 5 vizite anuale ale monitorului, la
care a fost prezentă totdeauna echipa de management, personalul de teren şi principalii experţi ai
proiectului.
În octombrie 2016 s-a primit vizita Comisiei LIFE formată din doamnele Muriel Drukman,
Brunhilde Rack şi monitorul intern Ioana Lucaciu. Vizita s-a axat pe două sesiuni de verificare: 1
verificare financiară si una privitoare la stadiul de implementare a proiectului. Vizita s-a desfăşurat
pe parcursul a două zile. În prima zi s-au prezentat activităţile proiectului şi s-a verificat situaţia
proiectului din punct de vedere financiar pentru beneficiar, iar în a doua zi s-a continuat cu vizita în
teren şi verificările financiare pentru ceilalţi doi parteneri. La întâlnire au fost prezenţi reprezentanţi
ai tuturor partenerilor și personalul implicat în activităţile din proiect.
De asemenea, proiectul a fost gazda deplasărilor în teren a experţilor prezenţi în cadrul Seminarului
biogeografic din 28-29 Mai 2015.

5. PARTEA TEHNICĂ
PROGRESUL TEHNIC PE ACȚIUNI
ACTIUNEA A1 PREGĂTIREA
ADMINISTRATIV ŞI LEGAL

PROIECTULUI

DIN

PUNCT

DE

VEDERE

Obiectiv

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

20

Demarare procedurilor administrative necesare derulării proiectului.
Obiectivul a fost realizat şi a respectat schema de implementare din cadrul proiectului.
Activitatea a început în luna octombrie 2012 cu două întâlniri la sediul ICAS actualmente
INCDS. Acesta a pus la dispozitia proiectului un birou de aproximativ 30mp care a devenit sediul
proiectului. De comun acord cu partenerii din proiect si respectand Dispozitiile Comune privind
imposibilitatea existentei de facturi între parteneri, s-a convenit suportarea de catre proiect a
utilitatilor oferite de ICAS repartizate procentual cu spatiul oferit pentru proiect. minuta primei
intalniri
S-a desemnat echipa de mangement a proiectului formata din directorul de proiect, în
persoana doamnei Georgeta IONESCU responsabilul ştiinţific al proiectului în persoana domnului
Gheorghe DUMITRIU, a asistent managerului financiar şi achiziţii în persoana d-nei Alexandra
CĂLINOIU a responsabilului administrativ in persoana d-rei Anca IONESCU. S-au elaborate fişele
de post (IR A1.3 pag. 31) pentru aceştia care conţin date referitoare la : funcţia ocupată, proiectul,
raporturile de serviciu, cerinţele specifice postului, abilitaţi şi deprinderi necesare, atribuţii,
responsabilităţi, numărul de zile de încadrare pentru întreaga perioada şi norma de munca precum şi
retribuţia total ape proiect.
S-a desemnat structura de monitorizare a implementării acţiunilor în persoana d-rei Ancuta
COTOVELEA de la ICAS care a fost desemnată şi reponsabil din partea partenerului ICAS,
precum şi d-nului Ovidiu IONESCU desemnat şi acesta reponsabil din partea beneficiarului asociat
UTBV. În structura de monitorizare a fost desemnat şi preşedintele Fundaţiei Carpaţi domnul
Vasile BORONIA.
De asemenea în cadrul acestei activităţi s-au elaborat si semnat parţial acordurile de
colaborare cu ICAS şi UTBV care participă în proiect. Acordul de colaborare cu ICAS s-a semnat
la data de 01.11.2011 (AA/IR A1.3 pag.1) Contractul cu Universitatea Transilvania s-a semnat în
noiembrie la Facultatea de Silvicultura şi Exploatări Forestiere în mai la Universitate (AA/IR A1.3
pag. 10)
Contractele au fost semnate în cazul beneficiarilor asociaţi atât de unitatea centrală cât şi de
subunităţile care sunt direct implicate respective, pentru Facultatea de Silvicultură şi Exploatări
Forestiere, UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV; pentru ICAS Staţiunea Braşov
ICAS BUCUREŞTI
S-a elaborat draftul planului de achiziţii pe proiect (AA/IR A1.3 pag. 45) şi pe fiecare
partener în parte cu respectarea procedurilor legale; s-a realizat o baza de date a tuturor
echipamentelor, utilajelor şi materialelor (altele decât cele prevăzute în proiect) partenerilor şi care
pot fi utilizate în proiect(AT/IR A1.4 pag. 57); s-a pus la punct calendarul de desfăşurare a
proiectului, metodele de lucru si intarzierile posibile.
Activitatea s-a finalizat în primul trimestru al proiectului, asa cum era prevăzut în proiect
însă finalizarea fişelor de post pentru personalul ce va fi angajat pentru implementarea proiectului,
metodele de lucru şi întârzierile posibile sunt acţiuni ce se vor continua în activitatea F1.
Anexele la rapoartele anterioare
Sunt prezentate în capitolul 7.1 Anexe Administrative pag. 150 şi 7.2 Anexe Tehnice pag.151
Anexe atașate acestui raport
Nu sunt anexe atașate

2012

Action
Number/name

Status

A1

Proposed
Actual

Livrabil

4T

2013
2014
2015
2016
2017
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

Cod acțiune

Termen

Data
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Minuta primei întâlniri
Raport de inițiere a
proiectului
Milestones
Desemnarea echipei de
management
Semnarea acordului de
sprijin al autoritatilor

A1

limită
15.11.2012

realizării
15.11.2012

A1

12.12.2012

12.12.2012

A1

31.12.2012

31.12.2012

A1

15.02.2013

15.02.2013

ACTIUNEA A2 ANALIZA GRUPURILOR DE INTERESE ŞI A CONTEXTULUI SOCIOECONOMIC DIN ZONA PROIECTULUI

Obiectiv:
Identificarea necesităţilor şi aşteptărilor grupurilor de interese în vederea realizări unui set de
recomandări cu privire la modalităţile de abordare şi gradul de implicare.
Obiectivul a fost realizat şi a respectat schema de implementare din cadrul proiectului.

Această activitate a fost programată în primele 6 luni ale proiectului şi fost realizată până în
primul trimestru al anului 2013. Astfel a fost semnat contractul de prestări servicii nr.
LIFE11NAT/RO/828 în data de 14.12.2012 pentru serviciile de sociologie. Sociologul a identificat
factorii interesaţi şi a construit instrumentul de cercetare în urma studiului individual asupra
problematicii vizate şi a discuţiilor cu echipa proiectului(AT/IR A2.3.pag.82)
Factorii interesaţi identificaţi sunt următorii: Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov
(APM), Agenţia Apele Române Braşov (SGA), Agenţia de Îmbunătăţiri Funciare Braşov (ANIF),
Consiliul Judeţean Braşov, primăriile localităţilor din apropierea ariilor protejate, Universitatea
Transilvania Braşov – Facultatea de Silvicultură, Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice (ICAS
Braşov), custodele/administratorul ariilor protejate, gestionarul Fondului Cinegetic – Facultatea de
Silvicultură şi Exploatări Forestiere, prin cercul de vânătoare, O.N.G.-uri de mediu, silvicultorii din
zonă, turişti şi persoane fizice şi juridice cu interes direct care îşi desfăşoară activitatea în zona
ariilor protejate (localnici, agricultori, crescători de animale, acvacultori, agenţi economici).
Chestionarul a fost întocmit cu întrebări care au urmărit:
- să descopere necesităţile şi aşteptările factorilor interesaţi;
- să indice poziţia şi atitudinea factorilor interesaţi faţă de problematica vizată de proiect
şi ce cunoştinţe au asupra ariilor protejate şi a proiectului demarat;
- să identifice posibilii factori de presiune asupra celor 2 situri;
Instrumentul a fost pretestat pe 8 persoane din diferite grupuri pentru a-i verifica acurateţea,
cursivitatea, comprehensiunea şi timpul necesar aplicării. A fost recepţionat modelul de chestionar
sociologic prin proces verbal de predare primire nr. 122 la data de 28.12.2012, care a respectat
conţinutul cadru din proiect.
În perioada ianuarie - martie 2013 a fost aplicat chestionarul sociologic în teren, la 300 de
respondenţi dintre factorii interesaţi identificaţi în zonele avute în studiu (Braşov, Prejmer, Hărman,
Lunca Câlnicului, Sânpetru). Datele s-au centralizat şi prelucrat de către sociologul de la firma
contractată. În urma analizării datelor au fost elaborate concluzii asupra opiniilor exprimate de
fiecare categorie de factori interesaţi în parte, cât şi concluzii generale. Acestea au oferit o imagine
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sintetizată asupra opiniilor exprimate în chestionare. Din perspectiva obţinută s-au elaborat
recomandări de abordare a factorilor intersaţi care au constituit cel mai util element în pavarea
parcursului de comunicare şi conştientizare.
În 30.03.2013 a fost recepţionat studiul sociologic final. Odată cu recepţionarea studiului s-a
predat şi baza de date(AT/IR A2.2. CD) creată în urma aplicării chestionarului. Studiul sociologic
cuprinde toate punctele propuse de proiect şi a îndeplinit obiectivul activităţii. A fost predat şi
raportul de analiză a factorilor interesaţi, care cuprinde o sinteză a studiului sociologic(AT/IR
A2.1.pag.62). Activitatea a fost finalizată în termenul propus în proiect (Martie 2013). Acest studiu
a reprezentat baza de pornire în stabilirea planului de acţiune privind conştientizarea comunităţilor
locale.
Dintre concluziile privind opiniile exprimate din comunitatea locală, amintim:
Comunitatea locală înglobează persoane a căror activităţi principale se desfăşoară în zona
ariilor protejate. Spre deosebire de celelalte grupuri, interesele acestora vizează nu numai
conservarea naturii primordial, ci şi felul în care se pot desfăşura activităţile umane.
Nivelul de trai nu este foarte ridicat şi ar putea pune probleme dacă activităţile proiectului îi
împiedică să-şi desfăşoare în condiţii normale activităţile care le sprijină existenţa. Cadrul socioeconomic nu le permite celor care au ocupaţii aducătoare de venit în zonă să fie permisivi cu
eventualele activităţi ale proiectului care le-ar restricţiona îndeletnicirile.
Este îngrijorător faptul că foarte mulţi nu au dorit să răspundă întrebărilor din chestionar, nu
au stat de vorbă cu operatorii de teren pe motiv că nu îi interesează. Dintre cei care au prezentat
interes, mulţi au reacţionat cu teamă îngrijorându-se asupra restricţiilor care li s-ar putea impune.
Ca şi priorităţi pentru protecţia mediului cele mai întâlnite au fost prevenirea poluării şi
creşterea nivelului de educaţie şi conştientizare a populaţiei în spiritul protecţiei mediului.
Respondenţii au avut posibilitatea să aleagă 3 variante de răspuns privind opţiunea lor pentru ce
consideră că e mai important.

Majoritatea respondenţilor se declară iubitori de natură, dorind îmbunătăţirea sau măcar
menţinerea stării de conservare, dar s-au întâlnit şi cazuri în care nemulţumirea este declarată în
legătură cu existenţa acestor arii protejate. Se consideră că cel mai mare impact asupra pădurii şi
mlaştinilor din zonă îl au tăierile ilegale de pădure, braconajul la animale şi pescuit şi turismul
dezorganizat (motocros şi ATV-uri; focuri pentru grătare în interiorul ariei protejate), urmate la
distanţă mai mare de procente de incendierea vegetaţiei uscate şi păşunatul în pădure.
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Concluziile s-au realizat individual pentru fiecare grup după prezentarea datelor cantitative
şi calitative, după care s-au elaborat concluziile finale pentru a face o paralelă între opiniile
grupurilor. De bun augur s-a arătat opinia majorităţii că ariile protejate sunt necesare pentru oameni
şi natură. S-a constatat un nivel scăzut al cunoştinţelor pe care îl deţineau respondenţii atât referitor
la existenţa ariilor protejate şi motivului pentru care au fost desemnate, cât mai ales slaba informare
a factorilor interesaţi asupra demarării proiectului şi a activităţilor concrete propuse de iniţiatorii
proiectului. S-a dedus că gradul de angajament al oricărei instituţii şi mai ales al localnicilor poate
creşte, în primul rând, în urma informării şi conştientizării asupra tuturor aspectelor de interes
pentru fiecare grup. Implicarea acestora nu trebuie să solicite mult efort şi să fie constantă, însă în
primul rând ei trebuie să ştie cum să nu facă rău naturii.
În general, respondenţii de la toate categoriile s-au arătat în favoarea activităţilor de protecţia
mediului şi au considerat că schimbările pe care urmau să le producă activităţile proiectului vor fi
pozitive. Este un lucru bun că părerile înclină în acest sens, însă trebuie luat în calcul că asemenea
opinii s-au declarat şi datorită faptului că societatea consideră o necesitate a vremurilor conservarea
naturii. În acest sens, cei care aparţin de instituţii al cărui obiect de activitate implică protecţia
mediului au fost mai drastici în oferirea de opinii ce favorizează natura, iar respondenţii care au
activităţi aducătoare de venit în zonă şi-au exprimat dorinţa de a realiza lucrurile echilibrat, astfel
încât să fie bine şi pentru natură şi pentru oameni. Interesele instituţiilor de protecţia mediului
vizează conservarea naturii, ale instituţiilor administrative vizează dezvoltarea economică a zonei,
ale instituţiilor ştiinţifice vizează mai mult reconstrucţia ecologică şi ale comunităţii locale vizează
desfăşurarea activităţilor în condiţii normale.
Activităţile considerate a avea impact asupra pădurii şi mlaştinilor din zonă au fost prioritizate
astfel:
Tăieri ilegale de pădure, braconajul la animale şi pescuit

1

Turism dezorganizat - (motocros şi ATV-uri; focuri pentru grătare în interiorul ariei protejate)

2

Păşunatul în pădure

3

Dezinteresul autorităţilor locale asupra acestor arii protejate

3

Incendierea vegetaţiei uscate

4

Canalizarea râurilor şi desecarea mlaştinilor actuale

5

Realizarea unor construcţii în interiorul ariei protejate

6

Agricultura cu produşi chimici

7

Schimbările politice succesive (schimbarea administraţiei o dată la 4 ani)

8

Tăierile de pădure în regim silvic şi vânătoarea raţională

9
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Activităţile considerate important a se realiza pentru ariile protejate au fost prioritizate astfel:
Delimitarea şi marcarea limitelor ariei protejate

1

Reducerea impactului antropic asupra habitatelor din zonă (pădure şi mlaştină)

2

Ajutorarea regenerării naturale a pădurii de stejar

3

Achiziţia unor terenuri în vederea conservării acestora (păstrarea în stare naturală)

4

Refacerea mlaştinilor din zonă

5

Refacerea stării naturale a pădurilor aluviale din zonă (pădurile de anin)

6

Nici o activitate nu este importantă

7

Se observă trebuinţa creării unui echilibru între necesităţile tuturor factorilor interesaţi.
Colaborarea cu aceştia nu trebuie minimalizată, ci dimpotrivă se recomandă consultarea cu fiecare
dintre ei pe orice problemă care i-ar putea interesa direct.
Necesităţile şi aşteptările generale vizează subiecte cum ar fi:
conştientizare şi informare; educaţie ecologică;
dezvoltarea turismului; trasee tematice; accesibilitate şi facilităţi pentru recreere;
management durabil
refacerea habitatelor, reconstrucţie ecologică
monitorizarea zonelor protejate
diminuarea turismului dezorganizat
controlul exploatării forestiere
dezvoltarea economică
conservarea naturii; ocrotirea mediului; protejarea ecosistemului; conservarea biodiversităţii
stârpirea braconajului
eliminarea dezvoltării antropice negative (construcţii)
ecologizare; menţinerea curăţeniei;
interesul; implicarea autorităţilor
reducerea păşunatului în interiorul ariilor protejate
diminuarea poluării
delimitarea şi marcarea ariilor protejate
reducerea neplăcerilor create de câini vagabonţi

Grupurile care ar putea pune probleme în realizarea obiectivelor proiectului sunt
silvicultorii, crescătorii de animale, şi posibil acvacultori şi investitori. În opiniile silvicultorilor s-a
întâlnit nemulţumirea desemnării acestor arii protejate şi s-a punctat necesitatea de a-şi desfăşura
activităţile în condiţii normale. Crescătorii de animale doresc permiterea păşunatului. Investitorii ar
dori dezvoltarea turismului şi posibilitatea de a-şi construi pensiuni. Pentru aceştia schimbările
propuse de proiect pot fi negative, deşi nu sunt mulţi cei care exprimă acest lucru.
Pentru instituţiile administrative schimbările par a fi de bun augur datorită beneficiilor pe
care le-ar putea aduce legate de dezvoltarea turismului, crearea spaţiilor de agrement, dezvoltarea
economică. Pentru celelalte instituţii amintite ca factori de interes schimbările sunt primite cu mult
entuziasm şi considerate a fi absolut necesare. În condiţiile crizei economice, factorii de presiune sar putea să reacţioneze în vederea îngreunării unor activităţi ale proiectului dacă acestea diminuează
prea mult activităţi umane aducătoare de venit.
Deşi factorii interesaţi păreau a avea multe puncte de vedere diferite, în esenţă orice om îşi
doreşte să participe într-o mică parte la protecţia naturii şi în cazul în care se va colabora deschis,
transparent şi binevoitor cu toţi, încercându-se a se găsi soluţii pentru orice nevoie, realizarea
activităţilor se prevede a fi cu succes. Se recomandă comunicarea cu factorii interesaţi pe limbajul
fiecăruia, ţinându-se cont de bagajul lui de cunoştinţe în domeniu şi necesităţile şi aşteptările pe
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care le au. Trebuiesc prezentate în detaliu beneficiile care vor exista pe termen lung datorită
implementării activităţilor din proiect.
Anexele la rapoartele anterioare
Sunt prezentate în capitolul 7.2 Anexe Tehnice pag.151
Anexe atașate acestui raport
Nu sunt anexe atașate
2012

Action
Number/name

Status

A2

Proposed
Actual

Livrabil
Raport analiză factorilor
interesați
Milestones
Cunoasterea necesitatilor
grupurilor de interese

4T

2013
2014
2015
2016
2017
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

Cod acțiune

Termen limită

Data realizării

A2

30.03.2013

30.03.2013

A2

01.03.2013

01.03.2013

ACŢIUNEA A3 ANALIZA REGIMULUI HIDRO–PEDOLOGIC AL SITURILOR
Obiectivele principale ale acţiunii au fost: cartarea pedologică a suprafeţelor ocupate de
habitatele prioritare pentru întelegerea formaţiunilor pedologice şi dispoziţiei lor spaţiale şi
stabilirea dinamicii curgerii apei subterane şi a potenţialului acvifer al regiunii analizate pentru
determinarea structurii şi regimului hidrologic al reţelei hidrografice şi a raporturilor acesteia cu
apele subterane sunt cele două obiective ale acţiunii.
Obiectivele au fost realizate cu menţiunea privind prelungirea activităţii cu încă 2 trimestre şi
a respectat schema de implementare din cadrul proiectului.
Cartarea pedologică a suprafeţelor ocupate de habitatele prioritare
În anul 2013 s-a realizat cartarea terenurilor în funcţie de caracteristicile vegetaţiei şi a
folosinţei acestora, fiind identificate 4 categorii de terenuri. Au fost prelevate probe de sol din 7
locaţii, situate astfel: 1 în mlaştina Hărman şi 6 în mlaştina Prejmer, care au fost analizate, iar
rezultatele analizelor au fost interpretate, pe baza lor fiind efectuată cartarea pedologică a
terenurilor. Zonele de recoltarea au fost diverse: păşune, zonă acoperită cu stuf, zonă lipsită de stuf,
zonă de mlaştină.

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

26

Folosinţele din cuprinsul mlaştinii Prejmer şi Hărman şi amplasarea profilelor de sol
Tip de sol/Succesiunea orizonturilor
Pr H1

gleiosol molic calcaric/ Amka-Grka

Pr. P1

gleiosol molic calcaric/ Amka-Grka

Pr. P2

gleiosol molic calcaric/
Aoka-Amka-Goka-Grka

Pr. P3

gleiosol molic histic/T-Am-AGo-Gr.

Pr. P4

gleiosol molic. / Am-Gr.

Pr. P5

gleiosol molic calcaric

Pr. P5

gleiosol histic

Caracteristici
Solul este slab alcalin pe tot profilul, cu o capacitate de
schimb cationic foarte mare, eubazic pe tot profilul,
foarte bine aprovizionat cu azot
Solul este neutru în primul orizont şi slab alcalin în rest,
foarte intens humifer, eubazic pe tot profilul, foarte bine
aprovizionat cu azot, cu textură de tip praf lutos pe tot
profilul
Solul este slab alcalin pe tot profilul, foarte intens
humifer, cu o capacitate de schimb cationic foarte mare,
eubazic pe tot profilul, foarte bine aprovizionat cu azot
Solul este slab alcalin pe tot profilul, cu o capacitate de
schimb cationic foarte mare, eubazic pe tot profilul,
foarte bine aprovizionat cu azot, cu o textură de tip praf
argilos în primii 30 de cm şi luto prăfoasă în rest
Solul este neutru în primul orizont şi slab acid în rest, cu
o capacitate de schimb cationic foarte mare, eubazic pe
tot profilul, foarte bine aprovizionat cu azot, cu textură
argilo-prăfoasă în primii 20 cm, praf argilos între 40 şi
50 cm şi luto-prăfoasă la peste 75 de cm. Carbonații
lipsesc din orizonturi de sol.
Solul este slab alcalin pe tot profilul, foarte intens
humifer, cu o capacitate de schimb cationic foarte mare,
eubazic pe tot profilul, foarte bine aprovizionat cu azot
Solul este slab acid în primii 20 de cm, neutru în
următorii 20 de cm şi slab alcalin la adancimi mai mari,
cu o capacitate de schimb cationic foarte mare, eubazic
pe tot profilul, foarte bine aprovizionat cu azot

Solurile din zonă sunt gleiosoluri, cu subtipurile: tipic (1 caz), calcaric, cel la care apar
carbonații de la suprafață (4 cazuri) şi histic, cel în care apare la suprafața solului un orizont turbos,
datorită stagnării apei în perioade îndelungate – mlaştina propriu-zisă şi terenurile
microdepresionare (2 cazuri).
La coborârea nivelului apei freatice o bună parte a solurilor din zonă se vor transforma din
gleiosoluri molice în faeoziomuri gleice (diferența dintre cele 2 tipuri de sol constă în faptul că la
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gleiosoluri, orizontul Gr apare în primii 50 de cm, iar la subtipul gleic al faeoziomului, acest orizont
apare la adancimi mai mari), aşa cum deja se întâmplă în cazul solurilor din profilele 3 şi 5.
Stabilirea dinamicii curgerii apei subterane şi a potenţialului acvifer al regiunii analizate
Activitatea a început cu o întârziere datorată imposibilităţii forării în mlaştină cu firme obişnuite.
Propunerea iniţială prevedea angajarea unor firme specializate care să realizeze forajele pentru
determinarea nivelului freatic, costurile angajării unor firme specializate sau a unor persoane fizice
care deţin utilajele necesare depăşeşte cu mult posibilităţile proiectului. S-a solicitat în cadrul
Inception Report cumpărarea unei foreze in valoare de 5000 euro cu care s-au efectuat 12 foraje în
mlaştina Hărman, 47 în mlaştina Prejmer şi 3 în pădurea Prejmer. Amplasamentele au fost stabilite
ţinând seama de reţeaua de canale, pe unităţi de studiu hidrologic (delimitate de reţeaua de canale).
Activitatea s-a prelungit cu încă 2 trimestre, finalizarea acesteia realizându-se în 31.03.2014, ba
mai mult s-a achiziţionat soft-ul de modelarea Mike She în locul instalaţiei de udat (menţionat în
raportul inițial).

În urma măsurătorilor efectuate s-a determinat direcţia, viteza de scurgere şi dinamica apelor
subterane

Direcţia de scurgere a apei subterane este din sud-vest spre nord-vest. Acumularea de apă se
realizează în partea de nord-est a mlaştinii. Cele trei scenarii determinate prin utilizarea programului
Mike She relevă următoarele:
Scenariul I Decopertare, duce la un efect nesemnificativ
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Scenariul II Inundație controlată, ridicarea nivelului folosind ape freatice adânci printro inundaţie controlată a zonei are unele efecte în timpul inundațiilor, dar dacă inundarea este oprită,
puțurile folosite pentru a ajunge în apele subterane modifică în mod semnificativ apa de suprafață
prin atragerea în interiorul puţului
Scenariu III Blocarea canalului, care este granița de est a teritoriului, va afecta numai
zona înconjurătoare; efectul așteptat este apariția unor noi izvoare în mlaștină
Scenariul cu decopertarea este scenariul cu cel mai mare impact asupra mediului care ar putea fi
utilizat în situaţia în care celelate scenarii nu dau rezultate. Decopertarea trebuie realizată la o
adâncime bine determinată care să permită dezvoltarea habitatului 7210.
Scenariul II este foarte costisitor din punct de vedere economic necesitând pompe care să ridice
apa din puturi şi apoi sa provoace inundarea controlată. Acest scenariu este foarte puţin probabil să
fie utilizat chiar şi în viitor.
Scenariul III de blocarea a canalului este cel mai aproape de realizat. Acesta a fost cel utilizat în
refacerea zonei afectate de existenţa stanei permanente.
Anexele la rapoartele anterioare
Sunt prezentate în capitolul 7.2 Anexe Tehnice pag.151
Anexe atașate acestui raport
Nu sunt anexe atașate
2012

Action
Number/name

Status

A3

Proposed
Actual

Livrabil
Raport analiză regim hidro
pedologic

4T

2013
2014
2015
2016
2017
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

Cod acțiune

Termen limită

Data realizării

A3

28.09.2013

31.04.2014

ACTIUNEA B1 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
Obiectivul principal al activităţii a fost achiziţia de terenuri în interiorul ariei ROSCI 0170
PĂDUREA ŞI MLAŞTINILE EUTROFE DE LA PREJMER (28 ha) şi închirirea a 3 ha teren în
ROSCI0055 DEALUL CETĂŢII LEMPEŞ – MLAŞTINA HĂRMAN. Terenurile menționate mai
sus se constituie din: 20 de ha de teren în Mlaştina Prejmer, 8 ha de habitat forestier în Pădurea
Prejmer precum şi închirierea a 3 ha de teren în mlaştina Hărman. Activitatea și-a atins obiectivul
în proporţie de 23%,
Acţiunea s-a desfăşurat în colaborare cu Primăria Hărman, Primăria Prejmer, Prefectura
Braşov, Agenția pentru Protecţia Mediului Brașov. Pe parcursul derulării activităţii datorită
problemelor apărute s-a solicitat ajutorul pentru găsirea unor soluţii legale Ministerului Mediului,
Agiculturii, Fondurilor Europene. Iniţial activitatea a avut ca perioadă de desfăşurare trimestrul III
al anului 2013 până în trimestru IV al anului 2015. Acţiunea a fost demarată însă în 2012 prin
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discuţii cu reprezentanţii Primăriei Hărman şi Prejmer (primari, secretari de primărie, consilii
locale, responsabili registrul agricol) şi s-a continuat până la finalul proiectului.
Concesionarea a 3 ha de teren în mlaştina Hărman
Obiectivul propus nu s-a realizat datorită imposibilităţii primăriei de a concesiona cele 3,61 ha de
teren care se află în proprietatea Primăriei Hărman ca păşune (adresa nr. 3787/09.06.2017). Toate
demersurile efectuate de către echipa proiectului către autorităţile competente de a susţine exceptia
de aplicarea a OUG-ului 34/2013 privind organizarea şi exploatarea pajiștilor permanente pentru
închirierea terenului nu au fost clare. Au existat opinii favorabile în răspunsul Ministerului Mediului
şi Agriculturii, însă Primăria Hărman prin Consiliul Local nu şi-a asumat responsabilitatea,
justificând prin adresa menţionată mai sus că o astfel de Hotărâre de Consiliu privind închirierea
terenului ar fi atacată de către Prefectură în contecios administrativ. Subliniem că înţelegem parţial
situaţia în contextul actual, pentru că orice demers care nu are temei legal poate fi interpretat ca un
abuz, sau ca o intervenţie preferenţială.
Menţionăm că prin adresa nr. 3787/09.06.2017, Primăria Hărman susţine „orice demers legal prin
care să fie îmbunătăţită starea de conservare şi sprijinirea proceselor naturale în interiorul sitului”.
Acest fapt se extinde si la canalul care influentează regimul hidrologic al mlaştinii Hărman pentru
care Comisia ( Midterm ) a cerut un acord al proprietarului la finalul proiectului. Având în vedere
această declaraţie se va continua în perioada următoare (After LIFE ) demersurile de a înscrie în
cartea funciară terenurile aflate în sit-ul Natura 2000.
Toate demersurile efectuate de către echipa proiectului pentru realizarea obiectivului sunt
prezentate succint în tabelul următor:
Hărman
Propunere
Închiriere 3 ha
mlaștină

Demersuri
Octombrie 2012
Septembrie 2013
Noiembrie 2013
2013
Mai 2014
Iunie 2014
19 Iunie 2014
Iunie 2015
Iulie 2015
Iulie 2015
August 2015
Martie 2016

Hotărâre Consiliu Local Hărman 45/19.12/2012; Studiul de
oportunitate pentru aprobarea concesionării prin licitaţie
publică a 2ha de teren mlaştină, inclus în ROSCI0055
Raport de evaluare 2 loturi teren extravilan comuna Hărman
zona de protecţie Natura 2000 în scopul concesionării
Documentație achiziție 2 loturi de teren în zona de protecție
Natura 2000
Apariție OUG34-2013
Adresa nr.31/22.05.2014 către Prefectura Braşov de
deblocare a situaţiei dupa apariţia OUG 34-2013
Adresa APM Braşov către Prefectura Braşov punct de vedere
asupra proiectului şi a activităţii de închiriere şi concesionare
Întrunire la Prefectura Braşov cu scopul deblocării
proiectului cu fonduri europene LIFE FOR MARSH
Adresa nr. 100/26.05.2015 către Prefectura pentru sprijin
privind concesionarea terenurilor
Propunere modificare OUG 34/2013 trimisă de Prefectură
către Ministerul Agriculturii
Propunere modificare OUG 34/2013 trimisă de Prefectura
către Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor
Răspuns MADR către prefectură cu privire la deblocarea
situaţiei (Ministerul nu are competenţe)
Adresa 2225/2016 Cabinet avocat dr. Dan Sergiu Oprea către
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Hărman
Propunere

Demersuri

Martie 2016
Februarie 2016
Aprilie 2016
Aprilie 2016
Iunie 2016
Iunie 2016
Decembrie 2016

Decembrie 2016

Decembrie 2016

Decembrie 2016

Februarie 2017

Aprilie 2017
Iunie 2017

primăria Comunei Hărman privind stadiul concesionării
terenurilor
Răspuns primăria Hărman nefavorabil
Discuţie secretar de stat Viorel Lascu întâlnirea MMAP
Proiecte LIFE
Adresa oficială email secretar de stat Viorel Lascu sprijin
concesionare
Adresa oficială email Ministru Cristiana Paşca Palmer sprijin
concesionare
Adresa oficială email secretar de stat Viorel Lascu sprijin
concesionare
Adresa oficială email Ministru Cristiana Paşca Palmer sprijin
concesionare
Adresa înregistrată cu nr. 193769/07.12.2016 la Ministerul
Mediului, ministru Cristiana Paşca Palmer pentru sprijin
concesionare
Adresa înregistrată cu nr. 52896/07.12.2016 la Ministerul
Mediului, ministru Cristiana Paşca Palmer pentru sprijin
concesionare
Adresa înregistrată cu nr. 52896/07.12.2016 la Ministerul
Fondurilor Europene, ministru Cristiana Paşca Palmer pentru
punct de vedere concesionare
Răspuns Ministerul Fondurilor Europene care solicită
Ministerului mediului Autorităţii naționale pentru proiectul
LIFE analizarea solicitării
Răspuns Ministerul Mediului ministru Daniel Constantin prin
care ne informează că Ministerul Mediului nu are competenţe
în ceea ce priveşte concesionarea terenului, dar ne furnizează
informația potrivit căreia OUG 34 nu se aplică investiţiilor
din fonduri europene
Adresa 3787 avocat Dan Sergiu Oprea revenire concesiune
prin referire la răspunsul Ministerului Mediului
Răspuns Primăria Hărman – terenul nu poate fi concesionat

Pădurea Prejmer
Acţiunea iniţială a avut ca obiectiv cumpărarea a 8 ha de pădure proprietate privată. În urma
demersurilor făcute către Primăria Prejmer şi Direcţia Silvică Braşov s-a constatat că cei 8 ha
iniţiali erau doar 4 ha de pădure ai proprietarilor privaţi, restul fiind proprietatea statului. Pentru
aceste 4 ha din habitatul de pădure s-au efectuat demersuri încă din 2013 cu cei doi proprietari care
au pretins un preţ de 1 euro mp, aproape dublu față de cel propus. Cei doi proprietari au susţinut
inițial că vor vinde, apoi s-au răzgândit considerând că preţul este prea mic. Suprafeţele sunt
esenţiale pentru conservarea habitatului de aniniş, însă nu am considerat că este oportun să îl
cumpăram la preţul cerut de aceştia din 2 motive: preţul hectarului de pădure prevăzut în teren este
încă de actualitate pe piaţa imobiliară și s-ar crea un precedent şi ar putea să apară situaţia de
dublarea a sumelor şi pentru celelalte suprafeţe şi am considerat că este benefică soluția închirierii,
cu menţiunea de a ne încadra în bugetul acestei acțiuni. Subliniem că această soluţie a fost
menţionată incă de la primul raport. Plantațiile executate în cadrul acțiunii C2 necesită întreținerea
pe o perioadă de minim 5 ani până la atingerea unei stări favorabile de conservare a acestui habitat,
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precum şi atingerea obiectivului proiectului, fapt care a necesitat adoptarea soluţiei închirierii ,
respectiva parcelă fiind una din cele 4 parcele plantate cu anin. Propunerea de închiriere către cei
doi proprietari privați, s-a finalizat în iulie 2017, reuşind să închiriem suprafaţa de 27600 mp (2,76
ha) la preţul de 4695,65 euro pe ha pe o perioadă de 20 de ani, de la proprietarii Bogdan Loredan
Marian şi Bogdan Ana Maria. În extrasul de carte funciară s-a înregistrat inchirierea pentru 20 de
ani şi în contractul de închiriere la art.5.1 s-a înscris obligaţia pentru proprietari de notare a
suprafeţei închiriate în cartea funciară, iar pentru Fundaţia Carpaţi obligaţia de folosirea a terenului
pentru conservarea terenului habitat prioritar conform proiectului LIFE FOR MARSH. La
momentul depunerii raportului final s-a înscris în cartea funciară calitatea de Arie naturală protejată
Sit de importanţă comunitară ROSCI0170 Pădurea şi Mlaştinile Eutrofe de la Prejmer .
(AT/RF/B1.54 pag. 175 A;B;C;) Această prevedere răspunde clarificării cerute de Comisie după
Midterm Raport cu privire la posibilitatea schimbării statutului de arie protejată la finalulul
contractului de inchiriere.
Mlaştina Prejmer
Realizat la cererea proiectului (Aprilie 2013) parcelarul din zona mlaştinii Prejmer s-a
finalizat în 2015 după o perioadă de 2 ani în care solicitările de clarificare au fost respinse de patru
ori, cu justificări nefondate. S-a identificat suprafata de 14,09 ha habitat prioritar mlaştină, în
proprietatea Comunei Prejmer. Având în vederea că există 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.
În 2016 s-a reușit achiziționarea a 2 ha de teren în Mlaștina Prejmer de la un proprietar
privat pe care l-am identificat și care a acceptat prețul oferit de noi (acesta fiind prețul pieții în
zonă). Menționăm că a fost întocmit contractul de vânzare cumpărare în data de 18.10.2016 între
Miess Hans-Michael, Miess Tatiana și Fundația Carpați (Anexăm contract de vânzare cumpărare
încheiat la societatea profesională notarială Gonțea Ion - Gonțea Ionut Dan Mircea în valoare de
44890 mii lei, care s-a achitat integral).
Având în vedere articolul 26.1, paragraful 3 din dispozițiile comune ale cererii de finanțare o
dată cu finalizarea procedurii de vânzare cumpărare am început demersurile de înregistrare a
activității de conservare în cartea funciară prin adresa numărul 392/19.12.2017 (Fundația Carpați) și
19490/20.12.2016 APM Brașov am solicitat Agenției de Protecția Mediului Brașov certificare
calității de arie naturală protejată a terenului achiziționat. Conform adresei numărul
19490/21.12.2016 APM Brașov a răspuns solicitării noastre acordând terenului achiziționat calitatea
de arie naturală protejată. Am înaintat toate documentele Oficiului de Cadastru si Publicitate
Imobiliară Brașov pentru a ne da un răspuns legat de solicitarea noastră. Conform articolului 26.1
din din dispozițiile comune ale cererii de finanțare, există cererea expresă de notare în cartea
funciară a calității de teren în conservare pentru orice teren închiriat sau achiziționat. Având în
vedere că cererea de înscriere în cartea funciară a calității de "teren în conservare" se face de către
proprietar, în cazul închirierii proprietarii să nu își dea acordul pentru această înscriere, vă aducem
la cunoștiință că vom solicita în mod direct înscrierea acestor clauze în contractul de închiriere.
Pentru cele 2 ha de mlaştină cumpărată s-a înscris în cartea funciară calitatea de arie
naturală protejată. În ceea ce privește mențiunea că în cazul de dizolvare a organizației private sau
de incapacitate a acesteia "de a administra terenurile, în conformitate cu normele de conservare a
naturii, proprietatea funciară va fi transferată unui organism juridic activ în principal în domeniul
protejării naturii". Conform aceluiași articol 26.1, aliniatul 4, nu este cazul unei mențiuni
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suplimentare față de o entitate din domeniul mediului căreia să îi fie lăsate aceste bunuri în cazul
dizolvării. Facem precizarea că Fundația Carpați este custodele celor 2 situri Natura 2000
ROSCI0170 Pădurea și mlaştinile eutrofe de la Prejmer Şi ROSCI0055 Dealul Cetăţii Lempeş –
Mlaştina Hărman, care prin convențiile de custodie nr 0187/14.07.2010 și 0015/22.02.2010 Act
aditionl nr. 2 art. nr 1 (perioada de custodie prelungită pană în 2024) unde la articolul 3.1
punctul a), Fundația Carpați are obligația "să transfere la încetarea prezentei convenții de
custodie, în patrimoniul MMP, în baza unui protocol de predare-primire încheiat între părțile
contractante, activele fixe, corporale și necorporale, deținute cu orice titlu, care au fost procurate
și/sau realizate din fonduri publice, finanțări și/sau cofinanțări în cadrul diferitelor proiecte
naționale/internaționale", motiv pentru care aceste terenuri cumpărate/închiriate ajung direct în
cazul dizolvării în patrimoniul Ministerului Mediului și nu al altor entități.
Având în vedere faptul că în cursul anului 2016 s-a clarificat situația parcelarului pe tarlalele
numărul 56 și 57 UAT Prejmer județul Brașov, s-a făcut solicitarea concesionării suprafeței de
14,09 ha mlaștină (Habitat prioritar 7210* Mlastini calcaroase cu Cladium mariscus, în ROSCI0170
Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer, prin adresa nr 393/20.12.2016 (Fundația Carpați),
înregistrată la Primăria Prejmer cu nr 13234/28.12.2016 și a raportului întocmit de Cabinet avocat
Dan Sergiu Oprea. În urma acestui demers am aşteptat până la finalul proiectului un răspuns scris
din partea Primăriei Prejmer în special a domnului primar Serban Todorică Constantin şi a
Consiliului Local Prejemer, pe care nu l-am primit. Prin demersurilor realizate de acestia
(efectuarea parcelarului) şi declaraţiile verbale (date în întâlnirile din teren, acțiunile proiectului,
întâlniri la primărie) intenţia primăriei a fost declarativ de susţinere. După finalizarea parcelarului,
deşi nu sunt motive reale de respingere a concesionări, răspunsurile verbale au fost de amânare şi
argumentul final a fost că terenurile sunt proprietatea comunei şi nu se vor închiria.
În iulie 2017 s-a reuşit închirierea suprafeţei de 6000 mp pe o perioada de 10 ani de la
proprietarii Bogdan Loredan Marian şi Bogdan Ana Maria la preţul de 3340 euro pentru toată
perioada contractului. În extrasul de carte funciară s-a înregistrat inchirierea pentru 10 de ani şi în
contractul de închiriere la art. 5.1 s-a înscris obligaţia pentru proprietari de notare a suprafeţei
închiriate în cartea funciară, iar pentru Fundaţia Carpaţi obligaţia de folosirea a terenului pentru
conservarea terenului habitat prioritar conform proiectului LIFE FOR MARSH. La momentul
depunerii raportului final s-a reformulat a doua oară cererea de înscriere în cartea funciară a calităţii
de arie naturală protejată pentru cele 6000 mp. In 2019 la cerinta Comisiei Europene s-a mărit
perioada de inchiriere la 20 de ani.
Toate demersurile efectuate de către echipa proiectului pentru realizarea obiectivului din
ROSCI0170 Pădurea şi Mlaştinile Eutrofe de la Prejmer sunt prezentate succint în tabelul
următor:
Prejmer
Propunere

Demersuri
Aprilie 2013

Obiectiv
Închiriere 20ha
mlaștină
Cumpărarea 8 ha

Iunie 2013
2013
2014
Ianuarie 2014
Mai 2014

Întâlniri şi discuţii Primăria Prejmer, proprietari,
cadastru
Înaintarea Primăria Prejmer către OCPI documentaţie
parcelar tarlaua 56,57
Respingeri repetate de către OCPI
Respingeri repetate de către OCPI
Adresa către Primărie privind concesionarea suprafeţei
de 6196 mp de mlaştină din tarlaua 57
Răspuns evaziv “suprafețele sunt înregistrate ca fiind
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habitat forestier
Mai 2014

Iunie 2014
Iunie 2014
Septembrie 2014
Aprilie 2015
Realizat
Închiriere
2,76 habitat forestier
0,6 ha
habitat mlaştină
Cumpărarea
2 ha habitat mlastină

Iunie 2015
August 2015
Ianuarie 2016
Februarie 2016
Octombrie 2016
Decembrie 2016
Decembrie 2016
Decembrie 2016
Mai 2017
Iulie 2017

la dispoziţía comisiei locale de fond funciar” comisie
care nu există la nivelul administraţiei locale
Adresa nr.31/22.05.2014 către Prefectura Braşov de
deblocare a situaţiei dupa apariţia OUG 34-2013
Adresa APM Braşov către Prefectura Braşov punct de
vedere asupra proiectului şi a activităţii de închiriere şi
concesionare
Întrunire la Prefectura Braşov cu scopul deblocării
proiectului cu fonduri europene LIFE FOR MARSH
Adresa către Primărie privind concesioanarea
suprafeţei de 20 ha de mlaştină
Revenire adresa concesionare suprafeţei de 6196 mp
de mlaştină din tarlaua 57
Adresa 100/26.05.2015 către Prefectura pentru sprijin
privind concesionarea terenurilor
Răspuns MADR către prefectură cu privire la
deblocarea situaţiei (Ministerul nu are competenţe)
Întrunire Căprioara demersuri concesionar-închiriere
persoane private
Adresă înaintare raport hidrologic tarlaua 56 UAT
Prejmer pentru finalizare parcelar
Cumpărarea 2 ha teren Mlaştina Prejmer contract
nr.2326/18.10.2016 în valoare 44890 lei
Finalizare parcelar tarlale 56, 57 integral Prejmer
Adresa 13234 avocat Dan Sergiu Oprea revenire
concesiune tarlaua 56, 57
Solicitarea înscriere în cartea funciară
Înscrierea în cartea funciară a calităţii de arie naturală
protejată pentru 2 ha
Închiriere 2,76 ha habitat forestier şi 0,6 habitat
mlaştină

Activitatea și-a atins obiectivul în proporţie de 23%, însă efortul depus a fost unul major,
neconfruntarea autorităților cu problematica noastră a determinat apariția mai multor complicații
procedurale. Având în vedere acest rezultat putem atrage atenția asupra unor obstacole întâmpinate:
 lipsa de transparenţă şi informare a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Braşov
 respingerea lucrărilor de cadastru pentru diferite motive şi de fiecare dată altele
 termenele foarte lungi de la depunere şi până la primirea unei soluţii (de cele mai multe ori,
prima fiind nefavorabilă)
 inexistenţa la momentul depunerii, începerii şi derulării proiectului a unei baze de date
actualizată şi eficientă (ex. terenurile închiriate şi cumpărate de Fundaţia Carpaţi nu apar la
momentul finalizării, în baza de date consolidată)
 neconcordanţe majore grave între cartea funciară (documentul oficial al terenului) şi
realitatea din teren (categorii de folosință: 100% mlastina Hărman, 40% mlaştina Prejmer trecute
fâneaţă, arabil sau pășune)
 dezinformarea autorităţilor publice locale fie din necunoaştere fie din rea voinţă, a situaţiei
terenurilor din cele două situri
 inexistenţa unor situaţii edificatoare la nivel de UAT a categoriilor de folosinţă a terenurilor
 necorelarea legislaţiei europene din domenii diverse cu aceeaşi convergenţă şi apariţia de
modificări legislative la nivel national care nu au soluţii de exceptie (OUG 34 /2013 inchiriere
terenuri habitate protejate)
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 la nivelul autorităţilor judeţene şi naţionale există o implicare formală (doar pentru a
justifica adresele înregistrate) neexistând o poziţie clară din punct de vedere juridic
 există soluţii date de autorităţilor judeţene şi naţionale ale problemelor semnalate acestea nu
sunt asumate, motiv pentru care autorităţile locale resping implementarea pe motive juridice fără
justificări
 OUG 57-2007 (care reglementează statutul ariilor naturale protejate) prevede clar scutirea de
impozit a terenurilor aflate in siturile Natura 2000. Din necunoaştere, teama sau intenţionat
proprietarii plătesc impozitul aferent. Neplata ar însemna recunoaşterea tacită a existenţei
terenurilor în siturile natura 2000
Toate aceste proceduri au îngreunat procesul de cumpărare şi concesionare/închiriere prevăzute
iniţial în proiect. Menționăm că această activitate a fost una de pionerat în Județul Brașov,
problematica ridicată va trebui remediată printr-un proiect care să armonizeze legislațiile Europene
cu cele naționale. Susținem în continuare că pentru a reface habitatele comunitare degradate soluția
cea mai bună este de a cumpăra terenurile pe care acestea se situează. De asemenea, pentru toate
terenurile din siturile Natura 2000 este important să fie notate în cartea funciară ca teren în sit
Natura 2000 indiferent de tipul de proprietate (publică/privată).
Anexele la rapoarte anterioare
Sunt prezentate în capitolul 7.2 Anexe tehnice pag.140;141;142
Anexe atașate acestui raport
Anexa nr. B1.1 Raport final – Cumpărarea de terenuri și plata compensatorie unică în interiorul
ariilor ROSCI 0170 Pădurea și Mlaștinile Eurofe de la Prejmer și ROSCI 0055 de Dealul Cetății
Lempeș – Mlaștina Hărman (b1)
Anexa nr. B.1.2. Contract de închiriere Prejmer nr. 1/19.07.2017 si nr. 2/19.07.2017
Anexa nr. B.1.3. Harta cu terenurile cumparate / inchiriate
Intrucât este activitatea care nu a fost realizată integral am cosiderat oportun anexarea tuturor
demersurilor efectuate încă o data la acest raport în capitolul 7.2 Anexe tehnice pag.142;143
2012

Action
Number/name

Status

B1

Proposed
Actual

Livrabil
Raport de progres privind
achiziționare teren
Raport final privind
achiziționare teren
Milestones
Dosar pregatit pentru
achizitionarea terenurilor

4T

2013
2014
2015
2016
2017
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

Cod acțiune

Termen limită

B1

15.10.2014

B1

15.12.2014

B1

15.10.2013

Data realizării
15.10.2014
30.09.2017

15.10.2013

ACTIUNEA C1 DELIMITAREA ŞI MATERIALIZAREA LIMITELOR SITURILOR
ROSCI0170 ŞI ROSCI0055 ŞI ÎMPREJMUIREA CU GARD VIU A MLAŞTINILOR
PERICLITATE HABITAT PRIORITAR 7210*
Lucrările realizate în cadrul Acțiunea C1 au fost împărţite pe două obiective:
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Obiectiv 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. Pentru atingerea obiectivului s-au realizat următoarele lucrări: documentarea prealabilă
pe hărţi şi planuri topografice existente, întocmirea inventarului de coordonate iniţial al celor două
perimeter, realizarea măsurătorilor topografice pe conturul aproximativ al perimetrelor, cu
evidenţierea detaliilor caracteristice, amplasarea bornelor topografice, monitorizarea bornelor
topografice, înlocuirea bornelor distruse sau dispărute.
Obiectiv 2. Realizarea unei împrejmuiri din gard viu pe trei rânduri de puieţi cu specii
arbustive specifice condiţiilor ecologice ale zonei. Pentru atingerea obiectivului s-au realizat
următoarele lucrări: achiziția publică pentru realizarea “Servicii de amenajare peisagistică, execuţie
şi întreţinere gard viu”, pregătirea puieților, ppregătirea terenului, pregătirea patului de plantat,
plantatul puieților, instalarea gardului de lăturoaie, irigarea puieților (cand a fost cazul), lucrări de
întreținere puieți, completări anuale cu puieți.
Ambele obiective au fost realizate. Cel de-al doilea obiectiv a fost prelungit până la finalul
proiectului.
Activitatea pentru primul obiectivul a început să fie implementată în luna noiembrie
(semestrul IV al proiectului/2012) şi a constat în primă fază în documentarea prealabilă pe hărţi şi
planuri topografice existente. După stabilirea amplasamentului definitiv al celor două situri s-a
început etapa de bornare a principalelor puncte caracteristice de contur.
Au fost amplasate un număr de 60 borne ancorabile din beton pe conturul celor două situri.
S-a definitivat bornarea în zona mlaştinii Hărman ROSCI0055, în vederea împrejmuirii acestui
perimetru. S-a început bornarea atât în zona Lempeş, pe limita cu localitatea Sânpetru, cît şi în zona
pădurii de la Prejmer. Acțiunile pentru obiectivul 1 au continuat și în anul 2013, când fost amplasate
un număr total de 370 borne ancorabile din beton. (AT/IR/C.1.7pag.130) Fiecare bornă a fost
marcată pe partea superioară cu discuri din plastic, având gravate pe ele codul ariei protejate
(ROSCI 0055 sau ROSCI 0170). Bornele sunt din beton aditivat, pentru a nu fi afectate de apă şi
intemperii. La sfârşitul operaţiunii au rezultat 2 situri Natura 2000 (ROSCI 0055 sau ROSCI 0170),
în suprafaţă totală de 724 ha, delimitate în teren prin 370 de borne topografice. Operaţiunea s-a
încheiat conform graficului în luna septembrie a anului 2013.
Obiectivul 2 al activităţii C.1 a început să fie implementat în luna Ianuarie 2013 şi a constat
în primă fază în organizarea demersurilor licitaţiei deschise pentru achiziţia lucrărilor de execuţie
gard viu şi gard de lăturoaie (AT/IR/C1.1 pag. 105) Lucrarea ”Servicii de amenajare peisagistică,
(AT/IR/C.1.2 pag. 110) execuţie şi întreţinere gard viu”. s-a contractat de către SC SAFCO SRL în
data de 04.04.2013. Societatea a început implementarea activităţilor prevăzute în caietul de sarcini o
dată cu primirea amplasamentului Dealul Cetăţii Lempeş - Mlaştina Hărman ROSCI0055 pentru
executarea lucrărilor din cadrul ”Serviciilor de amenajare peisagistică, execuţie şi întreţinere gard
viu” (AT/IR/C.1.3 pag. 120)
În cadrul contractului de servicii s-au realizat următoarele lucrări:
Nr.
Crt.
1
2
3
4

Anul

Luna

aprilie
aprilie
2013 aprilie
aprilie - mai

Lucrarea
Împrejmuire gard viu Mlaștina Hărman
Împrejmuire gard lăturoaie Mlaștina Hărman
Curățenia amplasamentului după lucrări Mlaștina Hărman
Udarea gardului viu Mlaștina Hărman

Cantitate
12000 buc
850 ml
12000 ml
16 tone apă
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noiembrie
Împrejmuire gard viu Mlaștina Prejmer
noiembrie- Împrejmuire gard lăturoaie Mlaștina Prejmer
6
decembrie
decembrie
Curățenia amplasamentului după lucrări Prejmer
7
Total puieți plantați în anul 2013
5

25620 buc
2225 ml
2225 ml
37.620 buc

Gardul viu a fost realizat pe trei rânduri de puieţi formaţi din următoarele specii: lemn
câinesc (LC), măceş (MA), porumbar (PO) şi sânger (SG); Plantarea puieţilor a fost facută după
urmatoarea schemă: 3 LC + 3 MA + 3 PO + 1SG = 1 metru liniar; distaţa între rânduri = 30 cm;
Gardul de lăturoaie este format din stâlpi din lemn rotund/dreptunghiular din fag cu dimensiunile de
12-18 cm, înălţimea de 230 - 250 cm, amplasaţi la 2.50 - 3.30 m distanta şi din rigle/ lăturoaie din
răşinoase cu lungimea de 3-5 m. Riglele sunt dispuse între stâlpi pe 4-5 rânduri la max. 30cm intre
rânduri. Înălţimea gardului este cuprinsă între 150 - 160 cm. La mijlocul distanţei dintre stâlpi, a
fost montat încă un stâlp din riglă de lemn, care are rolul să rigidizeze suplimentar
ruglele/lăturoaiele orizontale. Lucrările au fost recepţíonate de o comisie desemnată de Conducerea
ICAS Braşov(AT/PR2013/C.1.3;pag. 94) prin procese verbale de recepţie (AT/PR2013/C.1.4; pag.
95) şi rapoarte de activitatea (AT/PR2013/C.1.5; pag.98). S-a predat ca livrabil
(AT/PR2013/C.1.1pag. 75; C.1.2 pag.80; C.1.6 pag.100; C.1.7 pag.101; C.1.6 pag.102; )

În anul 2014 pentru obiectivul 1, au fost realizate doar lucrări de verificare a amplasamentelor
bornelor topografice, în vederea inventarierii lor. 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”. Executarea propriu zisă a lucrărilor de execuţie împrejmuire cu
gard viu, pentru anul 2014, a fost realizată în următoarele perioade:
Nr.
Anul
Luna
Lucrarea
Crt.
2014 martie
Împrejmuire gard viu Mlaștina Prejmer
1
martie-aprilie Împrejmuire gard lăturoaie Mlaștina Prejmer
2
aprilie
Curățenia amplasamentului după lucrări Prejmer
3
martie
Completări gard viu Mlaștina Hărman
4
noiembrie
Completări gard viu Mlaștina Prejmer
5
mai-august
Plivit gard viu Hărman și Prejmer
6
Total puieți plantați în anul 2014

Cantitate
15.700 buc
1570 ml
1570 ml
3000 buc
6190 buc
Toată sup
24.890 buc

Puieții pentru completări, au fost folositi preponderent în zonele distruse de către oile care au
intrat ilegal în sit și în zonele în care apa nu a fost suficientă pentru a asigura o pornire în vegetație
corespunzătoare a gardului viu, astfel puietii afectați au fost extrași și înlocuiți cu unii viabili.
Lucrările au fost recepţíonate de o comisie desemnată de Conducerea ICAS
Braşov(AT/PR2013/C.1.3;pag. 94) prin procese verbale de recepţie (AT/MID/C1.1pag.49;
C1.3pag.55;) şi situaţii de lucrări (AT/MID/; C.1.4.pag.58;). S-a predat ca livrabil (AT/MID/ C.1.2.
pag.52 C.1.5 pag.62; C1.6 pag.100C.1.6 pag.63; C.1.7 pag.64; C.1.8 pag.65; )
În anul 2015, pentru obiectivul 1, au continuat acțiunile de verificare a amplasamentelor bornelor
topografice, în vederea inventarierii lor și a rezultat un procent de 18% din borne au fost distruse.
Acest procent foarte mare de borne distruse se datorează în principal ciobanilor şi fermierilor care
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fie din lipsă de ocupaţie, fie din răutate sau din greşeală (prezenţa bornelor în apropierea proprietăţii
sau a terenului agricol), le-au distrus.
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”.
Executarea propriu zisă a lucrărilor de execuţie împrejmuire cu gard viu, pentru anul 2015, a fost
realizată în următoarele perioade:
Nr. Anul
Luna
Lucrarea
Crt.
2015 aprilie
Completări gard viu Mlaștina Prejmer
1
aprilie
Înlocuit/completat gard lăturoaie Mlaștina Prejmer
2
aprilie
Completări gard viu Mlaștina Hărman
3
Total puieți plantați în anul 2015

Cantitate
3803 buc
481 ml
2540 buc
6.343 buc

În luna noiembrie a anului 2015, s-a efectuat o inventariere totală pentru a stabili procent de
reusită al gardului viu. În mlaștina Prejmer au fost 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 3.130 m. În mlaștina Hărman
au fost 872 puieti măces, 326 sânger, 214 porumbar, 743 lemn câinesc pe o lungime de 790 m.
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 îmbunătățită schema 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.
Lucrările au fost recepţíonate de o comisie desemnată de Conducerea ICAS
Braşov(AT/PR2013/C.1.3;pag. 94) prin procese verbale de recepţie (AT/PR2015 C1.1pag.25). S-a
predat ca livrabil (AT/PR2015 C.1.2. pag.28 C.1.3 pag.33; C1.4 pag.34; C1.5 pag.35; )
În anul 2016, în cadrul Obiectivului 1 al activităţii C.1 s-a centralizat monitorizarea situației
bornelor distruse, iar pe baza datelor obținute a reieșit un număr de 65 de borne, acestea fiind
înlocuite. În locurile unde bornele erau amplasate în apropierea terenurilor agricole sau a drumurilor
de tractor s-a stabilit un nou amplasament pentru a se evita deteriorarea acestora în viitor, dat fiind
faptul că peste 70% dintre bornele distruse erau amplasate în aceste zone sensibile.
Obiectivul 2 al activităţii C.1 a continuat prin intermediul lucrărilor efectuate de SC SAFCO SRL
prin contractul ”Servicii de amenajare peisagistică, execuţie şi întreţinere gard viu” la mlaştina
Prejmer și mlaștina Hărman. În acest an s-a solicitat de către SC SAFCO SRL semnarea unui act
adițional (Act adițional nr. 1/1985/8.06.2016) în care să se modifice denumirea ICAS în INCDS
Marin Drăcea, modificarea cotei de TVA de la 24% la 20% și prelungirea activității contractului
până la data de 1.09.2017, în perioada de prelungire urmând a se planta puieții conform unei
scheme de plantare ajustate cerințelor locale și a se repara și înlocui gardul de lăturoaie distrus,
toate lucrările urmând a fi executate din valoarea necheltuită din contract, fără a solicita mărirea
sumei alocate.
Executarea propriu zisă a lucrărilor de execuţie împrejmuire cu gard viu, pentru anul 2016,
a fost realizată în următoarele perioade:
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Nr. Anul
Luna
Lucrarea
Crt.
2016 martie
Completări gard viu Mlaștina Hărman
1
martie-mai
Refacere gard lăturoaie Mlaștina Hărman
2
martie
Completări gard viu Mlaștina Prejmer
3
aprilie
Înlocuit/completat gard lăturoaie Mlaștina Prejmer
4
iunie
Plivit gard viu Prejmer
5
Total puieți plantați în anul 2016

Cantitate
3000 buc
110 ml
9000 buc
250 ml
2989 ml
12.000 buc

În ceea ce privește gardul viu, în schema de plantare s-a mărit proporţia speciilor: păducel, măceş,
salcie şi sânger și au mai fost plantate paţachină, corcoduş şi cătină pentru a crește rata de prindere a
acestuia și pentru a asigura dezvoltarea optimă.
Lucrările au fost recepţíonate de o comisie desemnată de Conducerea ICAS Braşov
(AT/PR2013/C.1.3;pag. 94) prin procese verbale de recepţie (AT/PR2016 C1.1pag.84). S-a predat
ca livrabil (AT/PR2016 C.1.2. pag.87 C.1.3 pag.91; C1.4 pag.92; C1.5 pag.93;)
În anul 2017, în cadrul Obiectivului 2 al activităţii C.1 în anul, 2017, s-au mai achiziționat încă 40
de borne topografice, mai mari, astfel încât să fie mai vizibile în zonele de impact. Aceste borne sau montat în punctele cele mai vulnerabile din cadrul celor 2 situri.
Obiectivul 2 al activităţii C.1 a continuat prin intermediul lucrărilor efectuate de SC SAFCO SRL
prin contractul ”Servicii de amenajare peisagistică, execuţie şi întreţinere gard viu” la mlaştina
Prejmer și mlaștina Hărman. În vederea executării în bune condiții a lucrărilor de completare și
înlocuire a gardului de lăturoaie și a gardului viu s-au semnat două acte adiționale între INCDS
Marin Drăcea și SC SAFCO SRL. Actul adițional nr. 2 (557/17.02.2017) cuprinde modificări al
cotei de TVA de la 20% la 19%, iar Actul adițional nr. 3 (2686/08.08.2017) cuprinde prelungirea
duratei contractului până la 29.09.2017, tinând cont de condițiile meteo necesare pentru prinderea,
creșterea și dezvoltarea puieților din gard viu.
Executarea propriu zisă a lucrărilor de execuţie împrejmuire cu gard viu, pentru anul 2017,
a fost realizată în următoarele perioade:
Nr.
Anul
Luna
Lucrarea
Crt.
2017 aprilie
Completări gard viu Mlaștina Hărman
1
aprilie
Înlocuit/completat gard lăturoaie Mlaștina Hărman
2
iunie
Plivit gard viu Mlastina Hărman
3
aprilie
Completări gard viu Mlaștina Prejmer
4
aprilie
Înlocuit/completat gard lăturoaie Mlaștina Prejmer
5
mai
Plivit gard viu Mlastina Prejmer
6
septembrie
Completări gard viu Mlaștina Hărman
7
septembrie
Înlocuit/completat gard lăturoaie Mlaștina Hărman
8
septembrie
Plivit gard viu Mlastina Hărman
9
septembrie
Completări gard viu Mlaștina Prejmer
10
septembrie
Înlocuit/completat gard lăturoaie Mlaștina Hărman
11
septembrie
Plivit gard viu Mlastina Prejmer
12
Total puieți plantați în anul 2017

Cantitate
11800 buc
24 ml
1200 ml
24640 buc
411 ml
2989 ml
4440 buc
16 ml
1200 ml
11060 buc
40 ml
2989 ml
51.940 buc
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Lucrările au fost recepţíonate de o comisie desemnată de Conducerea ICAS
Braşov(AT/PR2013/C.1.3;pag. 94) prin procese verbale de recepţie (AT/RF C1.5. pag.205). S-a
predat ca livrabil (AT/RF C.1.1. pag.176 C.1.6 pag.220; C1.7 pag.221; C1.8 pag.228; )
Concluzii
La sfârșitul acțiuni, cele două obiective propuse au fost atinse astfel:
 în cele două arii naturale ROSCI0170 ŞI ROSCI0055, cu o suprafaţă de 727 ha, au fost
realizate măsurători topografice pentru stabilirea cu exactitate a limitelor celor 2 situri, iar
apoi în urma măsurătorilor, au fost amplasate borne şi marcaje pe limita acestora, astfel că
acum avem două arii naturale protejate marcate în totalitate în teren prin 370 de borne
topografice, amplasate la fiecare schimbare de direcție a limitei.
 Mlaștina Hărman și Prejmer sunt împrejmuite cu gard viu pe trei rânduri, formate din
132790 de puieţi cu specii arbustive specifice condiţiilor ecologice ale zonei, iar gardul viu
este protejat de un grad de lăturoaie amplasat temporar în zonă.
 Păşunatul rămâne în continuare pentru câteva porţiuni principala cauză a distrugerilor
gardului viu și gardului de lăturoaie.
În următorii 10 ani, custodele ariilor naturale protejate va monitoriza evoluția gardului viu și va
intereveni cu lucrări de îngrijire acolo unde este cazul, precum și cu lucrări de schimbare a bornelor
toipografice distruse sau dispărute. Această acțiune contribuie estențial la menținerea stării de
conservare favorabilă a habitatelor din interiorul celor două arii naturale protejate prin protejarea
acestora de eventualele intervenții antropice cu potențial efect negativ.
Anexele la rapoartele anterioare
Sunt prezentate în capitolul 7.2 Anexe Tehnice pag.151
Anexe atașate acestui raport
Sunt prezentate în capitolul 7.2 Anexe Tehnice pag.151
Anexa nr. C.1.1. Raport final
Anexa nr. C.1.2. Act adițional nr. 1/2016
Anexa nr. C.1.3. Act adițional nr. 2/2017
Anexa nr. C.1.4. Act adițional nr. 3/2017
Anexa nr. C.1.5. Proces verbal de recepție finală
Anexa nr. C.1.6. Raport de activitate
Anexa nr. C.1.7. Harta Delimitarea si materializarea limitelor siturilor ROSCI 0170 si ROSCI 00
Anexa nr. C.1.8. Harta Imprejmuirea cu gard viu a mlastinilor periclitate habitat prioritar 7210
Mlastina Harman
Anexa nr. C.1.9. Harta Imprejmuirea cu gard viu a mlastinilor periclitate habitat prioritar 7210
Mlastina Prejmer

2012

Action
Number/name

Status

C1

Proposed
Actual

Livrabil
Raport progres materializatea
limitelor și gardului

4T

2013
2014
2015
2016
2017
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

Cod acțiune

Termen limită

Data realizării

C1

01.12.2013

01.12.2013
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Raport final materializarea
limitelor și gardului

C1

30.09.2016

1.10.2017

ACTIUNEA C2 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.
Obiectivele au fost realizate cu menţiunea privind prelungirea activităţii până la finalul
proiectului şi a respectat schema de implementare din cadrul proiectului
În luna noiembrie 2012 au fost realizate primele lucrări de mobilizarea solului în jurul
puieţilor de anin şi frasin. La mijlocul lunii mai 2013 s-a început acţiunea de ajutorare a regenerării
naturale a pădurii de anin, prin descopleşirea puieţilor acoperiţi de buruieni invazive (u.a.8H şi 9H)
A fost identificată şi marcată în teren o suprafaţă de 1 ha din cadrul u.a. 6D
(AT/IR/C.2.1pag.132). În această suprafaţă a fost făcută determinarea stării de degradare a
aninului. Astfel că la începutul lunii mai nu au fost identificate atacuri numeroase a larvei de
Agelastica alni. Ţinând cont de întârzierea intrării în sezonul de vegetaţiei din zona Braşovului
(datorat iernii prelungite), adulţii de Agelastica alni nu au urcat în coronament. Intensitatea
infestării aninului şi frasinului cu larva Agelastica alni este diferită de la an la an, astfel că şi natura
intervenţiei a fost diferită în fiecare an.
Descopleșirea puieților de buruienile invazive în u.a. 6D, 7A, 7C, 8B și 8F prevăzute în
activitatea de ajutorare a regenerării naturale a pădurii de anin, s-a realizat în perioada sezonului de
vegetaţie în luna iunie (prima trecere), la scurt timp după, au urmat cele două u.a.-uri parcurse în
mai (8H şi 9H). În luna septembrie s-a realizat a doua trecere pentru descopleşiri în toate cele 7 u.a.uri prevăzute în proiect. Numărul de puieti descopleşiți a fost de 82 de exemplare.
Începând cu sfârșitul lunii noiembrie 2013, a început și acțiunea de creștere a consistenței
arboretelor de anin, prin executarea de plantări cu anin alb (Alnus incana) și anin negru (Alnus
glutinosa), în u.a. 7C, 8H și 8F. Plantarea s-a făcut cu puieți de 2-3 ani, recoltaţi din habitate
similare din judeţul Braşov, completându-se cu un număr de 1500 bucăți în u.a.-urile 7C 8H și 8F.
Totodată s-au folosit și 430 g sămânță (100 semințe reprezintă 0,07 g, deci rezultă o cantitate
semănată de 714 semințe/m²), pentru un număr de 60 de suprafețe însămânțate cu mărimea de 1,5
m2. Puterea de germinare a seminţelor de anin a fost calculată la 47%, semințe încadrate în calitatea
I (procentul maxim de germinare este de 55%). De comun acord cu specialiștii pentru a realiza un
habitat cât mai natural și plurien, nu s-a folosit o schemă de plantare pentru puieţi în cele 3 u.a.,
aceștia s-au intercalat la 4x4m cu suprafeţele însămânțate.
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Suprafețe însămânțate, descopleșirea și completarea puieților de anin
S-a predat ca livrabil (AT/PR2013C.2.1.pag.103;C.2.2pag.111; C2.3 pag.112 C2.4 pag.113;
C2.4 pag.116;)
Începând cu luna aprilie 2014, a continuat acțiunea de creștere a consistenței arboretelor de
anin, prin executarea de plantări cu anin alb (Alnus incana) și anin negru (Alnus glutinosa), în u.a.
7F, 7E, 8A și 8H. Plantarea s-a făcut cu 3000 bucăţi de puieţi de 2-3 ani, recoltaţi din habitate
similare din judeţul Braşov. O a doua acțiune de împăduriri din 2014 a fost demarată în luna
octombrie, lucrări ce au avut ca obiectiv creșterea consistenței arboretelor de anin, prin plantarea de
puieți în Pădurea Prejmer în locurile indicate de specialiștii INCDS Brașov. Plantarea s-a făcut cu
puieți de 2-3 ani, în număr de 1500 bucăți.

Lucrări de plantare a puieților de anin

S-a predat ca livrabil (AT/MID/C.2.1.pag.66;C.2.2pag.220;)
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In 2015 acțiunea a fost realizată de specialiștii INCDS Brașov și cei ai Fundației Carpați,
împreună cu 20 de studenți de la Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere Brașov. Membrii
echipei INCDS Brașov împreună cu membrii echipei Fundației Carpați au identificat în locuri
similare din punct de vedere al condițiilor staționale și de mediu, aceste locuri fiind identificate pe
Valea Timisului, Babarunca, Valea Proviței (Diham). 1500 de puieti dintre cei ce au fost plantați
provin din aceste locații. În solarul UTBV au fost produși aproximativ 600 de puieți de anin
proveniți din semințe recoltate de personalul INCDS Brașov. Cei 1500 de puieți au fost recoltați la
sfârșitul lunii octombrie și au fost depozitați “la șanț” în Pădurea Prejmer în apropierea suprafețelor
ce urmau să fie împădurite. Acțiunea a continuat în zilele următoare prin plantarea efectivă a
puieților.
S-a predat ca livrabil (AT/PR2015/C.2.1.pag.36;)
Datorită intensități reduse de infestare cu Agelastica alni din anul acesta și în urma
consultărilor cu experții INCDS Brașov, tratamentul nu s-a mai efectuat în acest an.
În primăvara anului 2016, echipa Fundației Carpați împreună cu specialiștii de la INCDS
Marin Drăcea Brașov au derulat o acțiune de revizuire, completare și instalare a culturilor de anin
(Alnus glutinosa) din pădurea Prejmer, habitatul prioritar 91E0*. Acțiunea de creștere a consistenței
arboretelor de anin, prin executarea de împăduriri cu anin alb (Alnus incana) și anin negru (Alnus
glutinosa) a fost executată prin plantarea cu puieți de 2-3 ani. Au fost recoltați puieți de anin din
regenerare naturală dintr-o zonă similară din jurul Brașovului care corespundea cerințelor climatice
și staționale și anume de pe Valea Bogății; aceștia au fost transportați și depozitați temporar în sit în
condiții optime pentru a evita vătămarea fizică a puieților. În timpul transportului rădăcinile
puieților au fost acoperite cu paie, iar odată ajunși cu puieții în teren aceștia au fost depozitați cu
rădăcinile acoperite în șanțuri și protejate cu un amestec de noroi și paie.
După analiza situației din teren, pe suprafața parcelelor ce urmau să fie plantate s-a
intervenit manual cu lucrări de eliminare a speciilor invazive și a celor nedorite cum ar fi crușinul și
mecanizat cu tractorul echipat cu freză și plug pentru desțelenirea solului și înlăturarea stratului de
glie care în unele zone depășea 20 cm.
După prima săptămână a lunii martie s-au plantat 200 de puieți de anin în u.a. 409F, iar în
săptămâna 3 a lunii martie 2016, a continuat acțiunea de revizuire și completare a aninului, prin
plantarea a 300 de puieți în u.a. 410A. Tot în această perioadă au fost revizuite culturile instalate
anterior prin mobilizarea locală a solului și stabilizarea puieților plantați în anii anteriori. Acțiunea
va continua și în anul 2017 pentru atingerea consistenței optime a arboretului.
Odată cu aceste acțiuni s-a intervenit cu lucrări de descopleșire a exemplarelor de anin care
au fost acoperiţi de buruieni invazive în u.a.-urile: 8H, 9H, 6D, 7A, 7C, 8B și 8F, actualmente
804H, 409F, 406C, 407A, 407C, 408B.
Acțiunile de completări și plantări cu puieți de anin realizate în acest an au fost urmate de
lucrări de stropire cu substanțe repelente împotriva cervidelor, efectuate de echipa FC împreună cu
echipa INCDS, pentru a evita eventualele pagube produse de către fauna din zonă. În anul 2016 nu
au fost infestări masive cu Agelastica alni, iar din acesta cauză tratamentul nu s-a efectuat.
În luna decembrie a acestui an a avut loc o întâlnire cu reprezentanți ai Ocolului Silvic Teliu
și ai Direcției Silvice Brașov care administrează pădurile din fondul forestier aflat în cele două
situri. În cadrul acestei întâlniri s-a discutat despre creșterea consistenței arboretelor de anin prin
împăduriri în u.a.- urile 408H, 409F, 407A și 410A.
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Pe lângă asigurarea pazei, intră conform noului amenajament în atribuțiile Direcției Silvice
Brașov și lucrările silviculturale necesare pentru dezvoltarea armonioasă a puieților de anin și
anume lucrări de împăduriri în parcela 409A care vor fi realizate de către aceștia prin plantarea de
puieți de anin cu vârsta de 1-2 ani proveniți din semințe cu surse certificate.

Depozitarea puieților la șanț, lucrări mecanizate cu ajutorul tractorului cu freză, completarea
puieților și aplicarea de substanțe repelente
S-a predat ca livrabil (AT/PR2016/C.2.1.pag.94;)
În anul 2017 au avut loc completări în suprafețele plantate cu un număr 500 de exemplare și
o singură acțiune de descopleșire în luna mai. Tot în anul 2017, în perioada 1-15.06.2017 au fost
efectuate patrulări și monitorizări în cadrul proiectului, astfel a fost identificată o zona afectată de
incendiu, în suprafață de 2,5-3 ha. Menționăm că în primă fază nu am putut determina data precisă
a incendierii și nici impactul acestuia asupra plantație, efectele vor putea fi observate cel mai
devreme în primăvara anului 2018. În urma patrulărilor și monitorizărilor din perioada ulterioară,
puieții au lăstărit în proporție de 40%. Având în vedere vigoarea aninului și rezistența acestuia la
efectele de mediu, putem preconiza o refacere a plantației în proporție de 65-70%.
ua-nou

ua vechi

407A
407C
409F
410A
408H

6D-7A
7C
9H
10B
8H-8F

ha
2013 2014 2015 2016
2,6 400 1000 500
3,1 500 1500 500
2,3
200
0,4
300
2,1 600 2000 1100

2017
100
100
100
100
100

2000
2600
300
400
3800

Consistenta
0,70
0,43
0,50
0,50
0,60

8AN 1SA1CR
5AN1FR2SAC2CR
100 AN
5AN2FR1SAC2CR
100AN
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10,5 1500 4500 2100

500

500

9100

Astfel pe cele 10 ,5 ha din cele 5 ua-uri s-au plantat 9100 de puieţi .Consistenţa arboretelor
în parcelele refăcute se situează între 0,43 şi 0,7 iar compozitia pentru două dintre parcele este de
100% anin. Pentru celelalte parcele aninul este 80% si 50%.

S-a predat ca livrabil (AT/RF/C.2.1.pag.223; C.2.2.pag.232; )
Anexele la rapoartele anterioare
Sunt prezentate în capitolul 7.2 Anexe Tehnice pag.151
Anexe atașate acestui raport
Sunt prezentate în capitolul 7.2 Anexe Tehnice pag. 151;
Anexa nr. C.2.1. Raport final
Anexa nr. C.2.2. Harta Refacerea starii naturale, conservarea si sprijinirea proceselor ecologicehabitat 91E0

2012

Action
Number/name

Status

C2

Proposed
Actual

Livrabil
Raport de progres refacerea
aninișurilor
Raport final refacerea
aninișurilor

4T

2013
2014
2015
2016
2017
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

Cod acțiune

Termen limită

Data realizării

C2

01.12.2013

01.12.2013

C2

15.08.2017

15.08.2017

ACȚIUNEA C3 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
Obiectivul a fost realizat şi a respectat schema de implementare din cadrul proiectului.

Datorită fructificației abundente din anul 2012 acțiunea C.3 a demarat mai devreme decât
era planificată, respectiv în data de 16.11.2012 când s-a colectat ghindă din UP II Lempeș, habitat
prioritar 91IO* de la un număr de 17 arbori de Quercinee, acțiune continuată ulterior în datele de 21
și 22.11.2012 ajungându-se la un număr de 68 semincieri (marcați ca și arbori de probă). Acțiunea a
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fost realizată de angajați ai Fundației Carpați în colaborare cu studenți ai Facultății de Silvicultură și
Exploatări Forestiere.
Ghinda colectată (AT/IR/C.3.2.pag.134;) 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(AT/IR/C.3.1.pag.133;).
Ghinda rămasă a fost depozitată în vase cu apă la o temperatură constantă de 5º C – apa
schimbându-se săptamânal, până în data de 9.01.2013 când a început activitatea de plantare a
ghindei, acțiune realizată de specialiști ai Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice stațiunea
Brașov, ai 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 (turbă și nisip). Plantarea efectivă s-a făcut atât în ghivece cât și în pungi de plastic, cu
un număr de 4 ghinde pe recipient, au fost realizate astfel un număr de 1.750 ghivece (7.000 ghinde
plantate). Datorită cantității mari de ghindă colectată și a puieților rezultați, se va urmări plantarea
unui număr mai mare de puieți rezultați din ghindă, în detrimentul celor produși din butași.
După stropirea preventivă (executată la începutul lunii mai) acțiunea a continuat și în
perioada iunie–septembrie. S-au mai executat un număr de 4 stropiri (repetate la un interval de 5
zile), stropiri făcute cu Tilt 250 EC împotriva făinării (Michrosphaera alphitoides) și Actara 25 WG
împotriva musculiței albe de seră (Trialeurodes vaporariorum) în concentrație de 0,02 %. Pe toată
durata sezonului cald puieții au fost udați o dată la 2 zile. Acțiunea a fost realizată de angajați ai
Fundației Carpați în colaborare cu specialiști ai ICAS Stațiunea Brașov.
În zona protejată ,,Dealul Cetății Lempeș-Mlaștina Hărman”, pe baza observațiilor făcute în
teren, la unele exemplare de stejar (Quercus sp.) s-a constatat instalarea bolii produse de patogenul
Microsphaera abbreviata, respectiv făinarea stejarilor. S-a acționat în timp util pe suprafața afectată
cu un fungicid sistemic TILT, în concentrație de 0,03%. Pentru ca procesul de stropire să fie
eficient si să acopere întreaga suprafață, echipa de intervenție a recurs la folosirea atomizorului
achiziționat.
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Colectarea ghindei și marcarea arborilor seminceri
Puieţii de stejar care au fost adăpostiţi în sera INCDS, au fost transportați în primăvara
anului 2014 în solarul UTBV ce a fost amplasat în incinta fazaneriei UTBV localizată la Sânpetru.
În poienile de pe Dealul Lempeș a avut loc în vara anului 2014 acțiunea de mobilizare a solului în
jurul celor 68 de seminceri și descopleșirea a 3,4 ha cu puieți de Quercinee din u.a.2E.
(AT/MID/C.3.1.pag.221;)

Plantarea ghindei și transplantarea puieților
Cei 7000 de puieţi realizaţi în cadrul proiectului, au fost plantaţi începând cu primăvara
anului 2015(AT/PR2015/C.3.1.pag.37; C.3.2.pag.38;); au avut loc două campanii de plantare a
puieţilor de stejar în habitatul 91IO*. Prima campanie de plantare a puieţilor de stejar a început în
data de 6 aprilie 2015, Fundația Carpați împreună cu echipa INCDS și studenţi ai Facultăţii de
Silvicultură şi Exploatări Forestiere Brașov(AT/PR2015/C.3.4.pag.40;); au desfăşurat campania de
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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 începutul lunii mai, Fundația
Carpați împreună cu echipa INCDS 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 zonă. 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 didactică din Sânpetru
a avut loc în Noiembrie 2015. Pentru o eficiență sporită, concomitent cu acțiunea de plantare a
puieților de stejar, s-au desfășurat și lucrări de stropire 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 împrejmuiește complet zona în care s-au realizat plantările.
În data de 04.11.2015, echipa Fundației Carpați împreună cu studenții Facultății de
Silvicultură și Exploatări Forestiere au colectat ghindă pentru obținerea unei noi serii de puieti de
stejar(AT/PR2015/C.3.5.pag.47;); . Estimăm că vom obţine un număr de aproximativ 7000 de
puieți de stejar în solarul Life for Marsh, amplasat în cadrul bazei didactice a UTBV din Sânpetru.
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.

Plantarea puieților de stejar, aplicarea de substanțe repelente și împrejmuirea cu gard electric
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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 %.
Cea mai recentă campanie de plantare a puieţilor de stejar a avut loc in aprilie 2016,
Fundația Carpați împreună cu echipa INCDS și studenţi ai Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări
Forestiere Brașov au desfăşurat campania de plantare a puieților de stejar, pentru ajutorarea
regenerării vegetației de silvostepă eurosiberiană cu Quercus sp din habitatul prioritar 91IO*, în
cadrul acestei acțiuni de plantare au fost folosiți aproximativ 2000 puieți de stejar care provin din
solarul UTBV.
După terminarea campaniei de plantare a puieților de stejar la începutul lunii mai, Fundația
Carpați împreună cu echipa INCDS 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 zonă, atât de cea sălbatică dar mai ales de către oile care pătrund ilegal în sit.
În perioada mai–iunie 2016, Fundația Carpați împreună cu echipa INCDS a desfășurat
lucrări de instalare a unui gard electric care delimitează zona în care s-au realizat plantările. Pe tot
parcursul anului a fost nevoie de lucrări de reparare și întreținere a gardului electric (cosirea
vegetației de sub gard, asigurarea continuității curentului, repararea stâlpilor căzuți, etc). De
asemenea, s-a instalat un sistem de monitorizare video pe Dealul Cetății-Lempeș în zona plantațiilor
de stejar prin care s-a dorit a se vedea în timp real dacă avem activități ilegale de pășunat sau acces
auto neautorizat.
S-a repetat stropirea pentru făinarea stejarului datorată patogenul Microsphaera abbreviata în
zona Dealul Lempeş cu fungicidul TILT în concentrație de 0,03 %.
În luna septembrie s-au realizat lucrări de descopleșire a tuturor puieților plantați pentru că,
odată cu trecerea verii, evapotranspirația nu mai înregistrează un nivel atât de ridicat, solul
păstrează umezeala un timp mai îndelungat și aceste lucrări au putut fi realizate fără a pune în
pericol puieții.
Trecerea cu oile prin zona în care sunt plantaţi puieţii de stejar a impus: tratarea cu repelent,
aplicarea de tuburi din plastic pentru protecţie și împrejmuirea totală cu gard electric a suprafețelor
plantate, cât și un număr crescut de patrulări chiar și de două ori pe zi. În urma patrulărilor am
descoperit că anumiți proprietari de oi care aveau stânele amplasate în livada de la baza Dealului
Lempeș în loc să ocolească aria protejată a sitului preferau să treacă cu acestea prin mijlocul
plantației pentru a ajunge în zona sanatoriului.
Pentru că și în acest caz ne-am lovit de o problemă legală și anume că personalul nostru nu
poate aplica sancțiuni, neavând atribuții în acest sens. Astfel s-a realizat o adresă comună către mai
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multe instituții, cărora li s-a cerut sprijinul și anume: Garda de Mediu, Garda Forestieră, Poliția
Sânpetru, Jandarmeria Brașov, Prefectura Brașov, etc.
În urma controalelor efectuate de aceștia au fost identificați și amendați toți proprietarii de
stâne care au încălcat OUG 57 legea ariilor naturale protejate, codul silvic, regulamentul sitului etc.

Descopleșiri, udarea puieților, montare gard electric, completări și stropire împotriva făinării
Odată cu implicarea autorităților locale, efectele nu s-au lăsat așteptate și situația a fost
domolită. Astfel nu a mai existat riscul ca puieții să fie mâncați de către oi .

ua
1I
1J
1K
1L
1N
1VV2
1VV3
2C
2E
2G
513A
513VV
7D
7F
7G

Supraf
harta
2
3
5
4
1
8
1
1
1
6
7
8
10,11,12
13,14

S ua (ha)
0,71
0,49
1,10
1,17
1,18
5,88
1,33
3,72
3,43
2,90
4,96
0,96
2,32
2,03
2,57
34,75

Stejar
existent
nu
nu
nu
nu
nu
da
nu
da
da
nu
da
da
da
da
da

S cu stejar
(ha)
0,0027
0,0062
0,0001
0,0705
0,0016
0,2710
0,3260
0,0204
0,1298
0,1165
0,3760
0,0088
0,1279
0,0572
0,1264
1,6410

% din ua
0,0038
0,0127
0,0001
0,0604
0,0013
0,0461
0,2444
0,0055
0,0378
0,0402
0,0758
0,0091
0,0552
0,0281
0,0492
0,6698

Nr puieti
plantati
1000
500
500
500
1000
500
3000
1000
500
500
1000
500
500
500
500
13000

compozitie
10ST
10ST
10 ST
10ST
10ST
3ST;4CA;2FA;1TE.
10 ST.
4ST;5CA;1DT.
4ST;5CA;1DT.
10ST.
9ST;1PI.
8ST2JG
8ST;2FA.
5ST;4CA;1DT.
8ST;2CA.
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Habitatul 91I0* se regăseşte în 15 ua-uri cu o suprafaţă totală de 34,75 ha din care 1,64 ha
ocupat de habitat, iniţial aceasta regăsindu-se pe 1,2340 ha. La finele proiectului habitatul s-a mărit
cu 0,4017 ha. Pe această suprafaţa, recomandată de specialişti s-a plantat integral stejar astfel,
aceste ua-uri au o consistentă de 10 ST. Pentru ua-urile în care exista stejar, compoziţia s-a
modificat cu 10 până la 60 procente din compoziţie

Anexele la rapoartele anterioare
Sunt prezentate în capitolul 7.2 Anexe Tehnice pag.145
Anexe atașate acestui raport
Sunt prezentate în capitolul 7.2 Anexe Tehnice pag.145
Anexa nr. C.3.1. Raport final –livrabil
Anexa nr. C.3.2. Harta Masuri de ajutorare a regenerarii pentru vegetatia de silvostepa siberiana cu
Quercus- habitat prioritar 91I0
2012

Action
Number/name

Status

C3

Proposed
Actual

Livrabil
Raport de progres regenerare
silvostepă
Raport final regenerare
silvostepă
Milestones
Recoltarea materialului
vegetal pt plantat
Prima actiune de plantat a
puietilor

4T

2013
2014
2015
2016
2017
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

Cod acțiune

Termen limită

Data realizării

C3

01.12.2013

01.12.2013

C3

15.06.2017

15.06.2017

C3

01.11.2013

01.11.2013

C3

01.05.2015

01.05.2015

ACTIUNEA C4 REFACEREA ECOLOGICĂ ŞI CONSERVAREA MLAŞTINILOR DE LA
PREJMER ŞI HĂRMAN, HABITAT PRIORITAR 7210*
Obiective
Menţinerea şi ajutorarea habitatului prioritar 7210* din mlaştinile de la Prejmer şi Hărman
Obiectivul a fost realizat şi a respectat schema de implementare din cadrul proiectului.

În perioada martie-aprilie 2013 au fost identificate şi marcate cu GPS-ul în teren, canalele de
colmatare în cele 2 mlaştini:
- în mlaştina Hărman au fost identificate şi marcate 2 canale cu lungimea totală de 1,1 km
lungime. Cele două canale sunt pe limita sitului şi înconjoară mlaştina Hărman pe două laturi.
Pentru realizarea colmatării pe cale naturală, pe un canal s-a realizat un baraj din pământ şi piatră,
acest baraj are rolul de-a ridica nivelul apei freatice în sol şi de a colmata albia canalului. Aceasta
este o colmatare pe cale naturală, care se realizează în timp (perioadă 1-5 ani, în funcţie de
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condiţiile meteorologice). Al doilea canal urmează să se colmateze tot pe cale naturala, după
realizarea a două baraje din pământ. Acest lucru se va realiza după ce înfloresc toate plantele, astfel
încât să se evite distrugerea unor plante de interes comunitar de pe albia canalelor.
- în mlaştina Prejmer s-au identificat 5 canale, cu lungimea totală de 2,1 km, care urmează
să se colmateze în perioadă august-septembrie 2013, după ce plantele ies din starea de vegetaţie.
În perioada martie-aprilie 2013 au fost identificate şi marcate cu GPS-ul în teren 71 de
izvoare în cele 2 mlaştini, din care s-au ales 7 izvoare pentru protecţie. Două în mlaştina de la
Hărman şi cinci în mlaştina de la Prejmer. Cele 7 izvoare au fost marcate în teren cu ţăruş de
identificare, a fost îndepărtată vegetaţia uscată (crengi şi buturugi) şi au fost igienizate.
Au fost identificate 4 zone cu drenuri vechi în teren, iar în perioada iulie-august 2013 a
urmat tăierea speciilor şi scoaterea parţială a cioatelor din vechile drenuri, pentru a diminua la
maxim capacitatea de lăstărire a sălciilor şi plopilor.
A fost identificată şi marcată în teren o suprafaţă cu caracter demonstrativ de 3,5 ha, pentru
eliminarea plantelor invazive. Această activitate practică în teren s-a realizat înainte de coacerea
fructelor, pentru a evita eventuala înmulţire.
În același timp, în perioada august-septembrie 2013 s-au construit alte două baraje în
mlaștina Prejmer tot în scopul ridicării nivelului pânzei freatice.
Au fost executate lucrări de întreținere a barajelor existente care au fost construite pentru
ridicarea nivelului pânzei freatice și colmatarea drenurilor. Izvoarele propuse pentru decolmatare au
fost monitorizate și unde a fost cazul, acestea au fost curățate din nou. Această acțiune urmarește
protejarea izvoarelor împotriva acțiunilor antropice care vizează colmatarea, regularizarea sau
captarea de apă.
În ambele mlaștini au fost executate lucrări de curățire a speciilor forestiere atât în drenuri
cât și în mlaștini efectiv. Lucrările au fost efectuate cu ajutorul motofierăstrăului și a uneltelor
specifice acestei activități. Astfel au fost îndepărtate sălcile și răchită din drenuri, dar și exemplare
de crușin care creșteau efectiv în mlaștini. Lucrarea a fost repetată în 2014 deoarece speciile
forestiere pioniere au capacitate mare de lăstărire, iar prin stresul provocat prin tăiere această
capacitate este puternic stimulată.
Plantele invazive din suprafața de 3,5 ha identificată anterior au fost eliminate prin cosire cu
ajutorul motocositoarei. Dat fiind faptul că sezonul de vegetație a fost mult mai lung în anul 2013
decât normal, și faptul că plantele invazive au capacitate mare de lăstărire, această lucrare a fost
repetată. Prin această activitate se urmărește eliminarea speciilor invazive și reducerea presiunii
asupra speciilor de interes. Datorită iernii blânde și a precipitațiilor abundente din primăvară, în
anul 2014 lucrările de cosire au fost repetate pentru a stopa creșterea plantelor invazive.
Iulie 2014 – Eliminarea speciilor invazive din zonele protejate (Mlaștina Hărman și
Mlaștina Prejmer) s-a realizat de către personalul proiectului. Aceștia au fost dotați cu 2 motocoase
cu ajutorul cărora au cosit selectiv zonele afectate de plantele invazive, având grijă să nu distrugă
celelalte plante specifice mediului de mlaștină. Metoda de lucru nu a fost una foarte rapidă dar a
fost neinvazivă pentru ca viețuitoarele din mlaștină (reptile, rozătoare păsări) au avut suficient timp
pentru a scăpa. În cadrul acestei acțiuni am fost impresionați de diversitatea faunistică și botanistică
a acestor zone.
Vegetația rezultată a fost apoi stransă cu ajutorul furcilor și depozitată pentru a rezulta un
compost benefic solului.
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În acestă perioadă s-a lucrat intensiv în teren pentru eliminarea speciilor invazive. Au fost
eliminate plantele invazive: Solidago canadiensis (sanziana de gradina), Rumex alpinus, Tusilago
farfara, Cirsium arvense (palamida), Urtica dioica, Arctium lappa, Plantago major, Phragmites
communis (stuful), Colamagrotis epigeios. Tăierea acestor specii, în sezonul de vegetație, pentru
diminuarea regenerării acestora va diminua concurența pentru apă și efectul copleșitor și invadant
asupra speciilor ocrotite.
În anul 2014 s-au identificat majoritatea locurilor de creștere a speciilor Ligularia sibirica,
Adenophora liliifolia, Liparis loeselii, exemplarele găsite au fost protejate și monitorizate, de
asemenea locațiile plantelor au fost stocate în GPS. În mlaștina Hărman a avut loc o înflorire
abundentă în cazul speciei Ligularia sibirica fiind inventariate peste 100 de exemplare.
Protecția lor a fost realizată prin descopleșiri, exemplarele găsite au fost atent monitorizate,
pentru ca semințele să fie recoltate în momentul propice. Semințele recoltate sunt depozitate și
păstrate în condiții speciale care asigură conservarea lor și menținerea viabilității pe termen lung .
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. 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 s-a înregistrat 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, acțiunea de eliminare a speciilor invazive din zonele protejate a început încă din
primavară, în luna aprilie, în cele două zone, una în Mlaştina Hărman şi cealaltă în Mlaștina
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 s-a intervenit semimecanizat pentru combaterea buruienilor, anul acesta s-a utilizat tractorul utilat cu o tocătoare de
resturi vegetale, rezultatele din teren fiind obținute mult mai rapid și mai eficient. Au fost eliminate
plantele invazive. 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 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 proiectului.Tractorul utilizat cu o tocătoare de resturi vegetale, a dus la o
eficienta sporită și o calitate superioară a lucrărilor, speciile de plante invazive având o creștere mai
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lentă. Se observă cum în unele zone au început să 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 a mai fost necesară şi curăţarea de resturi
menajere. Acestea sunt în Mlaştina Pejmer şi sunt localizate în zona în care mai există păşunat.

În anul 2016, lucrările efectuate în cadrul activităţii s-au derulat după graficul programat cu
mici schimbări tehnice, pentru a avea o eficienţă mai mare.
În anul 2016, bazându-ne pe experienţa anilor anteriori, în luna iulie am monitorizat anumite
zone din cele două mlaştini din aria proiectului pentru identificarea prezenței și evaluarea stării de
conservare a speciilor de interes comunitar. După realizarea evaluărilor, am ajuns la concluzia că
avem un număr mult mai mare de exemplare din specia Ligularia sibirica decât ne așteptam inițial
și suntem foarte aproape de atingerea rezultatelor dorite până la sfârșitul proiectului.

Ligularia sibirica
La sfârşitul lunii iulie 2016, faţă de anul 2015 am avut un număr aproape dublu de
exemplare înflorite din specia Ligularia Sibirica. Din 6 exemplare existente s-a reuşit ca după 4 ani
de proiect acestea să ajungă la peste 400 de exemplare. Măsurile luate prin împrejmuire şi
eliminarea păşunatului s-au dovedit a fi benefice pentru specie. Un lucru interesant este acela ca
toate exemplarele de Ligularia sibirica au fost identificate în mlaștina Hărman. În toamna anului
2015 am recoltat semințe de la câteva exemplare pe care le-am plantat într-un habitat identic din
mlaștina Prejmer. Dar acestea se pare că nu au germinat astfel că în acest an am colectat și semințe
de Ligularia sibirica pe care le-am trimis la Gradina botanica de la Cluj –Napoca pentru a vedea
viabilitatea acestora.
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Pe baza experienței anilor anteriori, de la începutul sezonului de vegetație monitorizăm
ambele mlaștini de la Prejmer și Hărman. Această monitorizare strictă a avut ca scop principal
eliminarea pășunatului (ceea ce am și reușit). Odată cu eliminarea pășunatului am observant o
refacere a habitatelor de mlaștina și odată cu acestea și apariția de specii tipice de mlaștina
(epipactis, cladium etc.)
În mlaștina Prejmer odată cu reducerea presiunii pășunatului a apărut și a 3-a plantă de
interes comunitar vizată de acest proiect și anume Adenophora liliifolia. Numărul impresionant de
exemplare din această specie (peste 800), ne-a întărit convingerea că cel mai mare dușman al
zonelor umede mlăștinoase este reprezentat de pășunatul excesiv.
harman
2013
Liparis
Ligularia
7
Adenophora

prejmer harman prejmer harman prejmer harman prejmer harman prejmer
2014
2015
2016
2017
1
1
2
15
2
20
2
>20
100
200
400
>700
10
50
100
>800

Suprafaţa celor două mlaştini s-a mărit pentru PREJMER cu 3743 mp, iar pentru Hărman cu
1178mp. Habitatul 7210* nu este continuu în cele două mlastini, astfel în Hărman, numărul
suprafetelor a crescut de la 50 la 81 iar în Prejmer de la 124 la 166. Procentual din punct de vederea
al suprafeţei aceasta s-a mărit cu 58,44%la Hărman şi 55,45 % la Prejmer
Adenophora liliifolia câmp şi detaliu

Ligularia sibirica

în câmp si detaliu
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Cladietum marisci

Liparis loeselii

Înmulțire Liparis sp.
În urma identificării unor exemplare de Liparis loeselii, am demarat procedurile de înmulțire
a acestora. Am realizat acest lucru prin marcarea în teren a exemplarelor identificate, am
materializat locațiile prin puncte GPS și pe toata perioada verii le-am monitorizat pentru a vedea
când se atinge perioada optimă de recoltat semințele. Din numeroase studii și discuții cu diverși
cercetători, am ajuns la concluzia că sfârșitul lunii septembrie ar fi optim pentru prelevarea
capsulelor cu semințe, când acestea au o culoare maronie-auriu și capsulele sunt tari la atingere.
Începutul lunii septembrie ne-a dat emoții, deoarece a fost unul plin de precipitații și astfel nu am
putut monitoriza obiectiv duritatea capsulelor. Astfel, din cele sase exemplare de Liparis sp.
identificate în mlaștina Hărman, aveam de recoltat un total de 23 capsule.
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De la acestea au fost prelevate 6 capsule, câte una de la fiecare exemplar două câte două în
data de 22, 24 și 27 septembrie. În data de 28 septembrie au fost depuse la Gradina Botanică din
Cluj-Napoca la un expert în înmulțirea în vitro a plantelor, în special al orhideelor. De asemenea, pe
lângă eprubetele cu capsule, s-a predat și o probă de sol din mlaștina, care a fost analizată în condiții
de laborator. Pentru cultivarea pe mediul de cultură s-a procedat astfel: s-au sterilizat semințele cu o
soluție de hipoclorit de sodium surfactanți neionici, surfactanți cotionici 10% timp de 10 minute,
urmat apoi de spălare cu apa sterilă (3x). Apoi semințele au fost plasate pe mediul de cultură solid
MS (ph- 7,12). După inocularea pe mediu care s-a făcut în condiții sterile probele au fost plasate la
întuneric și o temperatură de 22 ºC.
Alte semințe (recoltate în zile diferite 20, 24 respectiv 27 septembrie) au fost inoculate pe
sol din locul de origine al speciei (mlaștina Hărman), iar o altă parte au fost plasate în sol, în care se
dezvoltă orhidee terestre (Ludisia discolor) în sera Grădinii botanice, știut fiind faptul că la această
orhidee din genul Ludisia am identificat prezența fungilor micorizanți. Acești fungi ajută procesul
de germinare, de creștere și dezvoltare la orhidee. Am procedat astfel pentru a încerca câteva
variante de germinație.
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Sădirea semințelor de Liparis
Acțiunea de eliminare a speciilor invazive din zonele protejate a început încă 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. Pentru ca am utilizat tractorul împreună cu o tocătoare de resturi vegetale, rezultatele din
teren au fost obținute mult mai rapid și mai eficient. Au fost eliminate plantele invazive: Solidago
canadiensis (sanziana de gradina), Rumex alpinus, Tusilago farfara, Cirsium arvense (palamida),
Urtica dioica, Arctium lappa, Plantago major, Phragmites communis (stuful), Colamagrotis
epigeios. Combaterea eficientă a acestor specii s-a realizat în sezonul de vegetație, concurența
pentru apă și efectul copleșitor și invadant fiind mult diminuat asupra speciilor ocrotite, acest lucru
fiind vizibil prin extinderea habitatelor prioritare. Pe parcursul verii, echipa Life for Marsh a
continuat activitatea de eliminare a speciilor invazive din aria protejată a proiectului. Tractorul dotat
cu tocătoarea de resturi vegetale și-a dovedit din nou utilitatea, chiar dacă unele plante aveau
înălțimi de peste 1 metru. Un lucru interesant a fost acela că, spre deosebire de anii anteriori, acum
peste 90 % din plantele invazive au fost din aceeași specie. Un lucru important de menționat este că
această acțiuni a fost efectuată înainte de producerea semințelor.

Lucrări de eliminare a plantelor invazive executate cu tractorul din dotare
Anexele la rapoartele anterioare
Sunt prezentate în capitolul 7.2 Anexe Tehnice pag.145
Anexe atașate acestui raport
Sunt prezentate în capitolul 7.2 Anexe Tehnice pag.145;146
Anexa nr. C.4.1. Raport final - livrabil
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Anexa nr. C.4.2. Harta Refacerea ecologica si conservarea mlastinilor de la Prejmer si Harman
habitat prioritar 7210- Mlastina Harman
Anexa nr. C.4.3. Harta Refacerea ecologica si conservarea mlastinilor de la Prejmer si Harman
habitat prioritar 7210- Mlastina Prejmer
Anexa nr. C.4.4. Harta Refacerea ecologica si conservarea mlastinilor de la Prejmer si Harman
habitat prioritar 7210- locatii Adenophora lilifolia, Liparis loeselii
2012
Action Number/name

Status

C4

Proposed
Actual

Livrabil
Raport de progres refacere
mlaștini
Raport final refacere mlaștini
Milestones
Decolmatarea izvoarelor care
alimenteaza mlastini
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Cod acțiune

Termen limită

Data realizării

C4

01.12.2013

01.12.2013

C4

15.06.2017

15.06.2017

C4

15.05.2014

15.05.2014

ACȚIUNEA C5 REDUCEREA IMPACTULUI ANTROPIC ASUPRA HABITATELOR
PRIORITARE DIN ARIA PROIECTULUI
Obiective
Reducerea impactului antropic asupra habitatelor prioritare
Obiectivul a fost realizat şi a respectat schema de implementare din cadrul proiectului.

De la începutul lunii Martie au fost înfințate 2 patrule active (una pentru fiecare sit) cu scopul
reducerii activităților negative ale factorului antropic. În cadrul activității de patrulare membrii
acesteia urmăresc mai multe aspecte :
 pășunatul (târlirea, fluctuația numărului de animale, numărul de câini însoțitori ai
turmelor, intrarea turmelor în ariile protejate);
 circulația (intrarea în interiorul ariei a utilajelor agricole, silvice, a autoturismelor,
căruțelor, atv-urilor și motocicletelor);
 turismul (se urmărește numărul vetrelor de foc, a locurilor de campare, vegetație
distrusă, deșeuri menajere sau de altă natură);
 lucrări de urbanism (se urmăresc costrucțiile de orice tip, precum și orice lucrare de
sistematizare).
În cadrul Acțiunii C.5 în 2013 s-au realizat 3 întâlniri cu primarii și 3 întâlniri cu fermierii
privind reglementarea pășunatului, întâlniri la care au participat pe lângă crescători și proprietarii de
animale și primării, agentul agricol, secretarul, autorități (reprezentanți ai gărzii de mediu și apelor).
Aceste întâlniri au debutat în data de 16.03.2013 cu fermierii din Hărman și de pe raza comunei,
continuată ulterior cu crescătorii și proprietarii din Prejmer – 23.03.2013 și Sânpetru 6.04.2013. În
cadrul acestor întâlniri s-au prezentat crescătorilor și proprietarilor, ariile protejate, însemnătatea
acestora, punându-se accentul pe respectarea limitelor acestora și renunțarea pășunatului în
interiorul acestora.
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Întâlnire cu autoritățile și fermierii din Hărman și
Prejmer
Din monitorizare stânelor, la jumătatea lunii octombrie (mai precis la evaluarea din data de
18.10.2013), în vecinătatea celor două situri erau un număr de 6 stâne, iar în interiorul siturilor 3
stane, însumând un număr de 6269 ovine, 55 bovine, 36 câini (date furnizate de către ciobani și
proprietarii chestionați). În urma discuțiilor avute cu proprietarii stânelor din interiorul sitului
(Mlaștina Prejmer) s-a reușit convingerea acestora, 2 dintre stâne plecând (stânele erau venite de la
munte și se îndreptau spre locul de iernat). În ceea ce privește stâna ce se afla în interiorul sitului
(Mlaștina Prejmer) de 5 ani, s-a reușit oprirea pășunatului în interiorul sitului (lucru facilitat și de
plantarea gardului viu și a celui de lăturoaie), urmănd ca în primăvară și construcția să fie mutate.

Stâna din marginea Mlaștinii Prejmer
În 22.10.2013, a avut loc la Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere întâlnirea
pregătitoare privind stabilirea condițiilor în care se va efectua pășunatul în aria proiectului, pentru
următorul an. Întâlnirea a reunit reprezentanți ai Primăriilor Hărman, Sânpetru, Gardei Naționale de
Mediu, Agenției de Protecție a Mediului, Direcției Silvice Brașov și staff-ul proiectului. Ea a urmat
sedinței de proiect din 15 Octombrie, în care specialiștii au stabilit că interzicerea/restricționarea
pășunatului pentru un an, în siturile Natura 2000 ROSCI0170 si RO SCI0055 este absolut necesară
pentru eficiența acțiunilor de conservare.
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Întâlnire la Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere, Octombrie 2013
În 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 acestora.
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. De la începutul lunii noiembrie (și ulterior
în fiecare an) s-au efectuat și activitățile de igienizarea a 2 km de canal ce înconjoară pădurea
Prejmer, blocarea accesului în pădure (prin ararea a 3 căi de acces în pădure), precum și ararea unei
benzi de teren în lungime de 4 km cu scopul opririi intrării în pădure a incendilor provocate pe
miriștile și pășunile limitrofe.

Igienizarea canalului limitrof Pădurii Prejmer și executarea benzii de protecție împotriva incendilor
și limitare acces lizieră Pădurea Prejmer
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În anul 2015 întâlnirea cu păşunatul a avut loc în luna iunie, Fundaţia Carpati, împreună cu
partenerii asociaţi (Universitatea Transilvania şi INCDS), s-au întrunit cu factorii interesați 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. În primul rând,
au fost invitaţi crescători de animale de pe razele primăriilor Sânpetru, Prejmer și Hărman, alături
de reprezentanţi ai APIA Braşov, ai Direcției Agricole Braşov, Gărzii de Mediu, Agenţia de
Protecţie a Mediului Braşov, Direcţiei Silvice Braşov, Prefecturii Braşov. Proiectul a prezentat
progresul realizat 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 și faptul că se încurajează prin practicile
UE creşterea ovinelor în detrimentul bovinelor. De asemenea, am subliniat și noi faptul că legea
prezintă deficienţe in ceea ce priveşte corelarea suprafeţei de păşunat disponibilă şi numărul de oi.
În aceste condiţii numărul stânelor din apropierea localităţilor s-a inmultit considerabil, favorizând
suprapăşunatul şi înmulţirea câinilor. S-a discutat din nou problema câinilor de la stână şi a câinilor
hoinari, care sunt în continuare în număr foarte mare. Aplicarea legii de către gestionarul Fondului
de vânătoare care în acest caz este Universitatea Transilvania din Braşov partenerul 2 se confruntă
cu frica de a nu fi filmați şi acuzați apoi de organizaţiile protecţioniste şi mass media de uciderea
animalelor.
În vederea combaterii și concentrării turismului dezorganizat, în perioada 27-28 aprilie au
fost amenajate două noi locuri pentru picnic, în zona desfășurării proiectului LIFE FOR MARSH,
mai exact în perimetrul mlaștinii Hărman.

Loc de picnic mlaștina Hărman
În ianuarie 2015 și la începutul lunii noiembrie, s-au demarat lucrările de diminuare a
″fenomenului incendierii provocate a miriștei″, prin ararea unei benzi de teren de 2 m lățime și pe o
lungime de 4km. Zonele în care s-a făcut această bandă sunt la Pădurea Prejmer și Mlaștina
Prejmer. Aceste zone au fost alese pentru că nu există bariere naturale între miriște și interiorul
sitului; astfel riscul de extindere al incendiilor este mai mare în aceste zone. De asemenea pentru
limitarea accesului respectiv oprirea circulației libere în interiorul siturilor a mașinilor, utilajelor,
căruțelor; reducerea turismului dezorganizat și în scopul protejării florei și a solului, am realizat
bararea principalelor intrări în pădurea Prejmer.
Acțiunea de patrulare a continuat pe tot parcursul anului, înregistrându-se un număr de 51 de
încălcări ale regulamentului. Din acestea păşunatul este în continuare una dintre cele mai mari
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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 luna ianuarie 2016 a avut o loc o invetariere a bornelor distruse/înlăturate, progresiv
înregistrându-se foarte multe situații în care acestea au fost distruse sau înlăturate. Pentru acest an
păşunatul este în continuare una dintre cele mai mari probleme. Ca în fiecare primăvară, la
începutul perioadei de pășunat, echipa mixtă de patrulare formată din membrii FC și INCDS au
efectuat controale la stânele din jurul siturilor pentru a constata eventualele încălcări ale
regulamentului. Am discutat cu proprietarii de stâne și i-am informat despre zonele care fac parte
din situl Natura 2000 și în care nu este permis pășunatul.
Fundația Carpați, împreună cu partenerii asociați (Universitatea Transilvania din Brașov și
INCDS Marin Drăcea), s-au întrunit cu factorii interesați pentru stabilirea modului de folosire a
zonelor de pășunat. Au fost invitați crescători de animale de pe razele localităților din Sânpetru,
Prejmer și Hărman, alături de reprezentanți ai APIA Brașov, Gărzii de Mediu, Direcției Silvice
Brașov și Jandarmeria Brașov.
Astfel, în data de 21 aprilie am organizat întrunirea de reglementare a pășunatului și am
discutat cazurile concrete de încălcare a limitelor celor 2 situri. Împreuna cu autoritățile competente
(Jandarmeria, Garda de Mediu Brașov, APIA Brașov), am stabilit care sunt cele mai bune soluții
pentru a evita pe viitor încălcări ale limitelor sitului de către ciobani și implicit a pășunatului ilegal.
Problemele majore în interiorul siturilor sunt legate de pășunatul ilegal. Aceasta faptă
reprezintă o încălcare gravă a OUG57/2007 și contravine obiectivelor de conservare a habitatelor
prioritare din sit, iar activitatea poate fi restricționata sau interzisă conform OUG34/2013, dar și
conform regulamentului de custodie al sitului. De asemenea, pășunatul în fond forestier este
restricționat prin legea nr. 46/2008 Codul silvic, republicată la 12 august 2015 și prin legea nr.
407/2006, cu modificarea 149/2015.
Pășunatul dăunează grav florei de interes, favorizează înmulțirea plantelor invazive, tasarea
terenului, iar aceasta activitate combinată cu acțiunile negative ale ciobanilor, duc la distrugerea
măsurilor de protecție impuse (garduri protectoare de lătunoaie și electrice, gardului viu care
delimitează limitele sitului). Astfel, am solicitat sprijinul autorităților cu factor decizional, în
vederea evacuării stânelor din zona siturilor, căile amiabile de dialog și cererile scrise adresate de a
neîncălcare a limitelor siturilor fiind zadarnice.
Pentru Mlaștina Prejmer am solicitat sprijinul Gărzii de Mediu și am efectuat o verificare în
teren pe data de 08.04.2016, unde am constatat că lângă aria naturala protejată este amplasată o
stană cu aproximativ 240 capete ovine, a fost aplicata sancțiune contravenționala, pentru aspectele
ce contravin prevederilor legale De asemenea, în situl ROSCI0170 Pădurea și Mlaștinile Eutrofe de
la Prejmer, s-a decis interzicerea totală a pășunatului pe teritoriul sitului începând cu data de
15.06.2016 , decizia fiind comunicată factorilor interesați prin adresa nr 168/02.06.2016.
În situl ROSCI0055 am solicitat sprijinul în vederea realizării unui control comun având în
vedere nenumăratele încălcări ale limitelor sitului de către proprietarii stânelor din zonă. Pe Dealul
Cetății Lempeș, puieții de stejar plantați în cadrul acțiunii C3, au suferit pagube chiar și după
instalarea gardului electric, activitatea de pășunat a continuat fiind înregistrate pagube la gard și la
puieți în zona în care s-au făcut lucrări de refacere a vegetației din habitatul prioritar 91IO*.
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Astfel prin adresa 160/30.05.2016 am solicitat sprijinul autorităților competente, pentru
efectuarea unui control comun. Prin Ordinul de Prefect nr 527/14.06.2016 a fost constituită o
comisie mixta formată din reprezentanți ai Prefecturii, Primăria Comunei Sânpetru, Primăriei
Hărman, Garda Naționala de Mediu si Garda Forestieră Brașov, care a emis o nota de constatare,
urmând sa fie analizate toate aspectele necesare pentru soluționarea problemei. De asemenea Politia
Sânpetru, Jandarmeria Brașov și Garda Forestieră Brașov desfășoară anchete pentru a soluționa
problema pășunatului illegal.
Există numeroși factori perturbatori care afectează echilibrul natural al unui ecosistem, cel
mai proeminent dintre aceștia fiind influența antropică voluntară și involuntară. În acest sens zona
proiectului este afectată negativ de pășunat, habitatele speciilor de plante protejate fiind astfel
distruse. În urma ședinței de proiect, specialiștii au stabilit că interzicerea/ restricționarea
pășunatului pentru 2 ani, în siturile Natura 2000 – ROSCI0170 Pădurea și mlaștinile eutrofe de la
Prejmer si ROSCI0055 Dealul Cetății Lempeș – Mlaștina Hărman este absolut necesară pentru
eficientizarea acțiunilor de conservare. După informarea tuturor factorilor interesați și eliminarea
oricăror dubii în legătura cu interzicerea pășunatul, am montat panouri de informare pe limita sitului
în care se specifica cadrul legal prin care a fost interzis pășunatul.
Pentru evitarea accesului auto neautorizat am realizat trei bariere metalice pe care le-am
amplasat pe drumurile principale de acces în situri. Două bariere au fost amplasate pe Dealul Cetății
Lempeș și una a fost amplasată la Pădurea Prejmer, și astfel, prin completarea barierelor deja
existente, am reușit să limităm aproape total accesul cu mijloace motorizate in cele doua situri.
Ca în fiecare an, la începutul lunii octombrie s-au demarat lucrările de diminuare a
″fenomenului incendierii provocate a miriștii ″, prin ararea unei benzi de teren de 2 m. Încă din luna
septembrie am decis ca la începutul lunii octombrie să realizam aceasta banda special, pentru a evita
din timp orice situație nedorită. Banda a fost realizată în sectoarele de la Pădurea și Mlaștina
Prejmer, pe care le-am considerat ca fiind predispuse la asemenea acțiuni. La realizarea benzii, am
avut plăcuta surpriză să constatam ca o porțiune considerabilă fusese deja „arată” de prietenii noștri
mistreții în căutare de bulbi și tuberculi gustoși. Ararea benzii de 2 m lățime și pe o lungime de 4
km este lucrarea care se execută anual pentru stoparea incendiului spre pădure, în condiţiile în care
există incendiere provocată a miriştei.
Pe lângă aceste situații, principalele probleme identificate în anul 2016 au fost următoarele:
în cadrul patrulei din data de 8.04.2016, împreună cu Garda de Mediu s-au constatat încălcări ale
limitelor sitului prin depozitarea ilegală a peste 100 de capete de porc într-un canal din Mlaștina
Prejmer; în cadrul patrulei din data de 24.08.2016 s-au constatat încălcări ale limitelor sitului prin
distrugerea panoului cu "pășunatul interzis" (Mlaștina Prejmer) iar în cadrul patrulei din data de
18.11.2016 distrugerea unui panou de informare (Prejmer); în cadrul patrulei din data de 22.09.2016
s-au constatat încălcări ale limitelor sitului prin prezența gunoaielor în mlaștina Prejmer.
În cadrul acțiunii C2 din cadrul proiectului, în anul 2013 am început primele plantări cu
puieți din specia anin (Alnus glutinosa) în UP I Prejmer. În perioada 2013-2016 au fost efectuate
mai multe campanii de plantare a puieților ajungându-se la apoximativ 5000 de puieți. În perioada
1-15.06.2017 au fost efectuate patrulări și monitorizări în cadrul acestei acțiuni, astfel a fost
identificată o zonă afectată de incendiu, în suprafață de 2,5-3 ha. Menționăm că în primă fază nu s-a
putut determina data precisă a incendierii și nici impactul acestuia asupra plantației. A fost sesizată
prin adresă Primăria Prejmer, Garda de Mediu Brașov, Garda Forestieră Braşov și Agenţia pentru
Protecţia Mediului Braşov. În urma patrulărilor și monitorizărilor din perioada ulterioară puieții au
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lăstărit, înproporție de 40%. Având în vedere vigoarea aninului și rezistența acestuia la efectele de
mediu, putem preconiza o refacere a plantației în proporție de 65-70%.
Anexele la rapoartele anterioare
Sunt prezentate în capitolul 7.2 Anexe Tehnice pag.146;147
Anexe atașate acestui raport
Sunt prezentate în capitolul 7.2 Anexe Tehnice pag.147;
Anexa nr. C.5.1. Raport final - livrabil
Anexa nr. C.5.2. Harta Reducerea impactului antropic asupra habitatului prioritar din aria
proiectului

2012

Action
Number/name

Status

C5

Proposed
Actual

Livrabil
Raport de progres impact
antropic
Raport final impact antropic
Milestones
Echipa de patrulare formata
Primul gard electric instalat

4T

2013
2014
2015
2016
2017
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

Cod acțiune

Termen limită

Data realizării

C5

01.12.2013

01.12.2013

C5

15.08.2017

15.08.2017

C5
C5

15.03.2013
15.06.2014

15.03.2013
15.06.2014

ACTIUNEA C6 DEZVOLTAREA UNUI SISTEM INFORMATIC GEOGRAFIC – GIS
1. Obiectivul general al Acțiunii C6
Obiectivul acestei acţiuni a fost constituit de elaborarea unei baze de date în Sistem Informatic
Geografic, cu ajutorul căreia au fost analizate 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.
Obiectivul a fost realizat şi a respectat schema de implementare din cadrul proiectului.

2. Lucrări efectuate pe parcursul desfășurării proiectului
Lucrarile efectuate în anul 2012 s-au axat în principal pe strângerea mai multor straturi
tematice care au fost integrate în baza de date GIS şi s-au generat hărţile după cum urmează:
Pentru aria de întindere a proiectului, ICAS a pus la dispoziţie următoarele straturi care au
fost utilizate ca suport de bază (background):
a) Straturi de tip raster
a) planuri topografice la scara 1: 25.000
b) aerofotograme la scara 1: 5.000
c) modelul digital al terenului la rezoluţie de 30 m
b) Straturi vectoriale
a) modelul de acoperire a terenului Corine Landcover 2000
b) infrastructura de transport: Drumuri, Căi ferate
c) arii protejate: SCI şi SPA
d) vârfuri
e) râuri
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f) localităţi
g) limite judet
h) limitele fondurilor cinegetice
i) cartarea fondului forestier pe tipuri de pădure
Straturi vectorizate sau obţinute prin ridicări GPS din teren:
a) aria proiectului
b) borne montate pentru delimitarea sitului
c) drumuri din aria proiectului (drumuri de pământ, forestiere, de exploatare, poteci
principale)
d) izvoare identificate
e) puncte de acces în ariile protejate
f) arbori seminceri de la care a fost recoltată sămânţă
g) stâne din aria proiectului
h) canale artificiale
i) canale identificate pentru colmatare
j) limitele mlastinilor
k) gardul de puieti si laturoaie montat
În perioada anului 2013 s-a continuat activitatea de dezvoltare a bazei de date cu informaţii
geospaţiale, prin integrarea de noi informaţii, după cum urmează:
* feature dataset "amenajament_up1", straturi şi bază de date a amenajamentului silvic in vigoare Unitatea de Producţie I Prejmer
- feature class "ape_up1" - ape permanente şi nepermanente
- feature class "borne_up1" - borne amenajistice
- feature class "drumuri_up1" - drumuri principale, comunale şi de pământ
-feature class "parcele_up1" - parcelarul amenajamentului silvic, compus din limite de parcele
şi subparcele
- table "amenajare_up1" - baza de date structurată pe subparcele
- table "arboret_up1" - bază de date structurată pe specii lemnoase şi subparcele
* feature dataset "hidrologie_harman", straturi referitoare la actiunea A3 pentru SCI 0055,
continând:
- feature class "profile_sol" - profile de sol realizate
- feature class "foraje" - foraje realizate pentru studiul hidrologiei
- feature class "puncte_izobate" - puncte izobate
- feature class "puncte_apa" - puncte apă cu nivel liber
- feature class "curbe_nivel" - curbe de nivel
- feature class "curbe_izobate" - curbe izobate
- feature class "curbe_izohiete" - curbe izohiete
- feature class "hidrografie" - canale
* feature dataset "hidrologie_prejmer", straturi referitoare la actiunea A3 pentru SCI 0170,
continând:
- feature class "foraje_prejmer"
- feature class "canale_prejmer"
- feature class "curbe_nivel_prejmer"
- feature class "ush_prejmer"
- feature class "gard_prejmer"
* TIN dataset, straturi 3D referitoare la actiunea A3 pentru SCI 0055 si SCI 0170, continând:
- "izobate_17_07_13" - nivel izobatic corespunzător nivelului apei masurat la 17.07.2013
- "nivelul_apei_17_07_2013" - nivelul apei masurat la 17.07.2013
- "dem_harman" - model digital al terenului generat din curbele de nivel
- "dem_prejmer" - model digital al terenului generat din curbele de nivel
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* feature dataset "gard_prejmer" - gard viu, gard laturoaie, gard propus si suprafata imprejmuita
pentru SCI 0170, activitatea C1
* Alte straturi adăugate:
- feature class "completari" - suprafeţele pe care s-au realizat completări în vederea creşterii
consistenţei pentru actiunea C2
- feature class "ligularia" - zone de protectie pentru specia Ligularia (C4)
- feature class "curatire" - suprafata pe care s-au executat lucrarile de curatire pentru activitatea C4
- feature class "igienizare_canale_c5" - canale igienizate
- feature class "blocaj_c5" - puncte de acces in padure blocate
- feature class "aratura_c5" - banda de teren arata impotriva incendiilor
- feature class "trasee_tematice" - traseele tematice care vor fi amenajate
Straturi existente actualizate:
- feature class "borne" - borne topografice pentru SCI 0055 si SCI 0170 (activitatea C1)
- feature class "canale" - canalele de colmatare (C4)
- feature class "baraje" - baraje realizate pentru colmatarea canalelor (C4)
- feature class "stane" - locatiile stanelor in octombrie 2013
Straturi integrate în baza de date GIS in 2014
* feature dataset "amenajament_up2", straturi şi bază de date a amenajamentului silvic in vigoare Unitatea de Producţie II Lempes
- feature class "ape_up2" - ape permanente şi nepermanente
- feature class "borne_up2" - borne amenajistice
- feature class "drumuri_up2" - drumuri principale, comunale şi de pământ
- feature class "parcele_up2" - parcelarul amenajamentului silvic, compus din limite de
parcele şi subparcele
- table "amenajare_up2" - baza de date structurată pe subparcele,
- table "arboret_up2" - bază de date structurată pe specii lemnoase şi subparcele:
* raster "plan_sanpetru.tif", plan cadastral georeferenţiat al terenurilor din jurul localităţii Sânpetru,
în vederea desfăţurării activităţii de achiziţie teren
* imagini satelitare mai recente, pentru aria proiectului, la scara de bază 1:5000, din 07/2013 şi
08/2010, formate mosaic şi raster catalog
* feature class "adenophora" - locaţii identificate în teren pentru specia Adenophora lilifolia
* feature class "drosera" - locaţie identificată în teren pentru specia carnivoră Drosera
* feture dataset "grid_monitorizare", conţinând:
- feature classes "subset1..5" - variante randomice 10% de monitorizare a stării de
conservare generate pe baza unui grid de cvadrate cu latura de 500 m, pentru activitatea D2
- feature class "plan_monitorizare" - schema aleasă de monitorizare a stării de conservare,
pentru activitatea D2
- feature class "grid_etrs_1km" - grid specificaţii INSPIRE Natura 2000 cu latura de 1 km
- feature class "grid_250m" - schema aleasă de monitorizare a stării de conservare, pentru
habitatele 91E0* și 91I0*
- feature class "grid_125m" - schema aleasă de monitorizare a stării de conservare, pentru
habitatele 7210*
- feature class "piete_proba" - piețe de probă, pentru habitatele 91E0* și 91I0*
* feature class "garduri_electrice" - garduri electrice de protecţie montate în teren
* feature class "arat_2014_c5" - bandă de teren arat în 2014 împotriva incendiilor - activitatea C5
* feature class "bancute_c5" - băncuțe și foișor instalate în 2014 - activitatea C5
* feature class "gard_electric_2014_c5" - gard electric instalat în 2014 pentru protectia speciilor de
interes comunitar - activitatea C5
* feature class "ligularia_sibirica" - locații noi ale speciei identificate în teren
* feature class "curatiri_c4_2014" - curatiri efectuate in 2014 - activitatea C5
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* feature class "stane_dec_2014" - locatiile stanelor din vecinătatea ariei proiectului în decembrie
* feature class "stropire_c3_2014" - locații unde s-au efectuat stropiri împotriva făinării
* feature dataset "trasee_tematice", pentru ROSCI0055 Dealul Cetăţii Lempeş - Mlaştina Hărman :
- feature class "trasee_tematice" - trasele tematice amenajate
- feature class "panouri_tematice" - amplasamentul panourilor tematice
- feature class "indicatoare" - sageti indicatoare pentru orientarea pe traseul tematic
* feature class "suprafete_proba_gard_viu" - suprafeţe de probă amplasate pentru monitorizarea
gardului viu din cadrul activităţii C1
* feature class "completari_2014" - completari cu specii de gard viu executate în 2014
* feature class "distrugeri_2014" - distrugeri ale împrejmuirii cu gard viu și lăturoaie
* feature dataset "UAT_harman", conţinând unitațile administrativ-teritoriale ale comunei Hărman
* update feature class "foraje_prejmer" - adăugarea locaţiilor noi ale forajelor din pădurea Prejmer
* update feature class "borne" - borne stricate sau lipsă care au fost înlocuite
* update feature class "izvoare" - izvoare active septembrie 2014
Lucrări efectuate în anul 2015
* feature class "aria_proiectului_2016" - aria proiectului compusa din cele doua SCI-uri cu limitele
modificate EIONET februarie 2016
* feature dataset "amenajament_2015", straturi şi bază de date a amenajamentului silvic in vigoare
pentru parcelele din aria proiectului
- feature class "borne_2015" - borne amenajistice
- feature class "borne_imbinate" - borne amenajistice 2015 + borne de la amenajamentul
anterior pentru parcelele retrocedate
- feature class "parcele_2015" - parcelarul amenajamentului silvic, compus din limite de
parcele şi subparcele
- feature class "parcele_imbinate" - parcelarul amenajamentului silvic 2015 + parcele
retrocedate din amenajamentul anterior
* 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
* 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
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* 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
* 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 zonelor pilot
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
Lucrări efectuate în anul 2016
* feature class "borne" - borne montate care nu au mai fost identificate în teren din anumite cauze
(distrugere, deteriorare etc.)
* feature class "completari_c1" - zonele în care au fost realizate completări în cadrul activității C1
* feature class "plantari_c2" - suprafețe în care au fost realizate plantări în cadrul activității C2
* feature class "plantari_stejar_c3" - suprafețe în care au fost realizate plantări cu puieți de stejar,
descopleșiri și stropiri în cadrul activității C3
* feature class "plantari_c3" - suprafețe în care au fost realizate plantări cu puieți de stejar și stropiri
cu substanță repelentă în cadrul activității C3
* feature class "liparis" - zone în care au fost identificate plante de Liparis loeselii în cadrul
activității C4
* feature class "adenophora" - zone în care au fost identificate plante de Adenophora lilifolia în
cadrul activității C4
* feature class "ligularia_sibirica" - zone în care au fost identificate plante de Ligularia sibirica în
cadrul activității C4
* feature class "curatiri_c4" - suprafețe în care au fost realizate lucrări de curățire în cadrul
activității C4
* feature class "bancute_C5" - locații ale băncuțelor montate în cadrul activității C5
* feature class "barare_cai_acces" - locații ale zonelor unde au fost barate căile de acces în cadrul
activității C5
* feature class "gard_electric" - zonele unde au fost montate garduri electrice pentru protecție în
cadrul activității C5
* feature class "teren_arat" - benzi de teren arate pentru protecție antiincendiu activitatea C5
* feature class "stane " - locații ale stânelor din zona ariei proiectului - activitatea C5
* feature class "grid_125m" - monitorizarea stării de conservare a zonelor mlăștinoase pilot din aria
proiectului în cadrul activității D2
* feature class "grid_250m " - monitorizarea stării de conservare a zonelorpilot acoperite cu
vegetație forestieră din aria proiectului în cadrul activității D2
* feature class "ecologizare_canal_e4" - canal ecologizat cu ajutorul copiilor de la școli din zona
proiectului în cadrul activității E4
* feature class "panouri_tematice" - actualizare a locațiilor panourilor tematice montate pe traseele
tematice stabilite în cadrul activității E5
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* feature class "trasee_tematice" - actualizare a traseelor tematice stabilite în cadrul activității E5
* feature class "indicatoare" - locațiile săgeților indicatoare montate pe traseele tematice - E5
Lucrări efectuate în anul 2017
Actualizarea bazei de date cartografice cu imagini obținute cu ajutorul dronei
* Mlastina Hărman: imagine din 17.06.2017 și imagine din 11.09.2017
* Podu Olt: imagine din 04.04.2017
* Mlastina Prejmer: imagine din 03.04.2017, imagine din 12.09.2017, teren achiziționat nr.
cad. 105764 - imagine din 13.09.2017, teren închiriat nr. cad. 105765 - imagine din 14.09.2017,
teren închiriat nr. cad. 106000 - imagine din 13.09.2017
Straturi actualizate în baza de date GIS
* feature class "borne" - borne noi de beton montate
* feature class "completari_c1" - zonele în care au fost realizate completări în cadrul activității C1
* feature class "plantari_c2" - suprafețe în care au fost realizate plantări în cadrul activității C2
* feature class "plantari_stejar_c3" - suprafețe în care au fost realizate plantări cu puieți de stejar,
descopleșiri și stropiri în cadrul activității C3
* feature class "plantari_c3" - suprafețe în care au fost realizate plantări cu puieți de stejar și stropiri
cu substanță repelentă în cadrul activității C3
* feature class "liparis" - zone în care au fost identificate plante de Liparis loeselii în cadrul
activității C4
* feature class "adenophora" - zone în care au fost identificate plante de Adenophora lilifolia în
cadrul activității C4
* feature class "ligularia_sibirica" - zone în care au fost identificate plante de Ligularia sibirica în
cadrul activității C4
* feature class "curatiri_c4" - suprafețe în care au fost realizate lucrări în cadrul activității C4
* feature class "bancute_C5" - locații ale băncuțelor montate în cadrul activității C5
* feature class "barare_cai_acces" - locații ale zonelor unde au fost barate căile de acces - C5
* feature class "gard_electric" - zonele unde au fost montate garduri electrice pentru protecție în
cadrul activității C5
* feature class "teren_arat" - benzi de teren arate pentru protecție antiincendiu
* feature class "stane " - locațiile actuale din 2017 ale stânelor din zona ariei proiectului
* feature class "grid_125m" - monitorizarea stării de conservare a zonelor mlăștinoase pilot din aria
proiectului în cadrul activității D2
* feature class "grid_250m " - monitorizarea stării de conservare a zonelorpilot acoperite cu
vegetație forestieră din aria proiectului în cadrul activității D2
* feature class "ecologizare_canal_e4" - canal ecologizat cu ajutorul studenților din zona proiectului
în cadrul activității E4
Concluzii Rezultatele acestei activităţi au fost în principal baza de date GIS obținută pentru întreaga
arie a proiectului formată din cele două situri Natura 2000 și hărţile tematice cu parametrii urmăriţi
de echipa de implementare a proiectului. Hărţile produse au fost utilizate atât pentru susţinerea
implementării măsurilor concrete de conservare, a celor de monitorizare a evoluţiei regimului hidric
al solului şi a evoluţiei stării de sănătate şi a regimului nutritiv al florei dar şi pentru susţinerea
acţiunilor de conştientizare şi diseminare a rezultatelor proiectului.
Anexele la rapoartele anterioare
Sunt prezentate în capitolul 7.2 Anexe Tehnice pag.147
Anexe atașate acestui raport
Sunt prezentate în capitolul 7.2 Anexe Tehnice pag.147
Anexa nr. C.6.1. Raport final - livrabil
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Anexa nr. C.6.2. 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
Anexa nr. C.6.3. Harta Dezvoltarea unui sistem Informatic Geografic –GIS
2012
Action Number/name

Status

C6

Proposed
Actual

Livrabil
Raport de activitate privind
baza de date GIS
Raport final baza de date GIS
Milestones
Baza de date GIS este
functionala

4T

1
T

2013
2 3
T T

4
T

1
T

2014
2 3
T T

4
T

1
T

2015
2 3
T T

4
T

1
T

2016
2 3
T T

4
T

1
T

2017
2 3
T T

Cod acțiune

Termen limită

Data realizării

C6

01.12.2013

01.12.2013

C6

15.08.2017

15.08.2017

C6

01.03.2013

01.03.2013

ACȚIUNEA D1 MONITORIZAREA EVOLUŢIEI REGIMULUI HIDRIC AL SOLULUI
Obiective
Acesta acțiune a fost întarziată, datorită faptului că cele două studii hidro-pedologice, din cadrul
acțiunii A3 nu au fost finalizate în termenul stabilit inițial. Acţiunea s-a deşfăşurat în zona celor 2
situri din aria proiectului : ROSCI0055 - Dealul Cetăţii Lempeş-Mlaştina Hărman, ROSCI0170 Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer începând cu trimestrul doi al anului 2014, până la finalul
proiectului, de două ori în intervalul septembrie-octombrie, pentru determinarea stării de conservare
și martie-noiembrie pentru ceilalți indicatori.
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 repausului 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
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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.
În 2016 temperatura medie zilnică în cursul anului 2016 a variat între -20,3oC (20.01) și 23,9 oC
(22.06), graficul de variație fiind ilustrat în figura 2.1. Temperatura zilnică medie anuală înregistrată
este 8,8 oC, iar temperatura zilnică medie pe luni a variat între -4,4 oC în Decembrie. Precipitațiile
căzute în decursul anului 2016 au totalizat 701,7 mm, valoare care se încadrează în limitele normale
pentru regiunea Brașov. Precipitațiile zilnice însemnate au fost înregistrate după cum urmează:
33,0mm (11.04), 30,8mm (20.04), 30,2mm (25.05), 27,0mm (12.06), 22,8mm (28.06), 33,4mm
(12.08) și 28,2 (12.10). Numărul de zile secetoase din decursul anului a fost de 75, din care 33 s-au
înregistrat în perioada sezonului vegetativ. În acest interval se constată un deficit de precipitații în
perioada iunie – septembrie, parțial compensat de excedentul de precipitații din lunile aprilie și mai.
Menționăm că iarna 2015/2016 a fost o iarnă foarte săracă în precipitații, cu strat nesemnificativ de
zăpadă care a urmat unui an 2015 secetos.
Variația nivelului freatic în cuprinsul celor trei perimetre, nu a înregistrat fluctuaţii care să ducă la
modificări ale condițiilor hidrologice pentru habitatele și speciile de interes din cuprinsul ariilor
umede, comparativ cu situațiile inițiale.
Maximul precipitațiilor căzute s-a înregistrat în cursul lunii iunie, iar în cursul lunii mai 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 luna iunie.
Pentru definirea parametrilor hidrologici ai ariilor umede vizate și pentru monitorizarea dinamicii
nivelului stratului saturat din profilul de sol, au fost realizate 59 de foraje având adâncimea variabilă
cuprinsă între 35 și 320 cm adâncime, în funcție de nivelul saturat al solului (tabelul 1).
Tabel 1. Unităţile de studiu hidrologice din mlaştina Prejmer
Mlaștina Unitate de studiu Suprafaţă
Foraje
hidrologic
(ha)
executate
(U.S.H.)
Hărman
5,35
12 (H1-H12)
Prejmer
1
1,79
2
15,23
20 (P7-P13; P15-P27)
3
1,09
4
4,17
7 (P1-P6; P14)
5
3,03
7 (G15-G21)6
9,57
13 (G43-G48; G50-G52; G54-G58)
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În mlaștina Hărman (cu o suprafață de 5,35 ha) au fost realizate 12 foraje cu adâncimi cuprinse între
100 și 252 cm având dispunerea spațială ilustrată în fig. 1.

Fig. 1 Amplasarea punctelor de măsurare a nivelului apei în mlaştina Hărman

În
cuprin
sul
mlaști
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Figura 2 Amplasarea forajelor realizate pentru măsurarea nivelului freatic din cuprinsul mlaştinii Prejmer

nii Prejmer au fost executate 47 de foraje în 4 din cele 6 unități de studiu hidrologic. În două unități
de studiu nu a fost necesară amplasarea de puncte de măsurare a nivelului freatic, deoarece, în ush 1
forma acesteia nu ne permite observații relevante, iar ush 3 este inundat cvasipermanent fiind în
imediata vecinătate a drumului național. Evacuarea apelor se realizează prin intermediul unui canal
paralel cu calea de rulare, care permite evacuarea doar a unui debit redus de apă, mult inferior celui
rezultat în urma scurgerii de suprafață și din straturile superioare de sol.
După definirea parametrilor hidrologici și realizarea hărților cu hidroizobare și hidroizohiete
(activitatea A3), periodic au fost efectuate măsurători ale nivelului liber din foraje, fiind consemnate
în fișiere microsoft excel special concepute. Astfel, se poate evidenția rolul
De asemenea, pentru monitorizarea parametrilor climatici, în vecinătatea zonei studiate a fost
instalată o stație meteorologică, a cărei date furnizate au fost completate și corelate cu date similare
disponibile pe site-urile ogimet.com, trmm.gsfc.nasa.gov (pentru stațiile meteorologice Brașov –
Ghimbav și Sfântu Gheorghe) și, prin bunăvoință, de la stația meteorologică a Universității
Transilvania, situată în localitatea Sâmpetru.
Au fost efectuate 121 de măsurători ale nivelului
freatic în mlaștina Hărman (în perioada
17.06.2013 și 11.12.2017) și 89 în mlaștina
Prejmer (în perioada 19.11.2013 – 8.12.2017),
rezultând serii de date temporale pentru fiecare
din cele 59 de foraje urmărite. Menționăm că
forajele H3, P1, P15, P16, P21, în decursul
timpului au fost avariate, iar pentru acestea
observațiile au fost întrerupte.
În urma măsurătorilor efectuate, s-a putut stabili Figura 3 Tendința de variație a nivelului freatic
tendința generală a nivelului freatic (exemplu
în forajul H2
forajul H2 ilustrat în figura 3) pentru întreg
intervalul de timp cât au durat observațiile. S-a constatat că, în general, nivelul freatic în interiorul
tuturor unităților de studiu hidrologic a crescut (tabelul 2), în medie cu 10 cm, în 52 de foraje
înregistrându-se creșteri până la 61 cm, în două foraje nu se consemnează o fluctuație, iar în 4 foraje
nivelul freatic a coborât.
Tabel 2. Variația nivelului freatic din cuprinsul mlaștinilor Hărman și Prejmer conform datelor
rezultate
Unitate
Foraj
hidrologică

Hărman

H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9

Perioadă
efectuare
măsurători
17.06.2013
18.06.2013
18.06.2013
19.06.2013
19.06.2013
19.06.2013
29.06.2013
19.06.2013
29.06.2013

Variație
diurna
(cm/zi)

11.12.2017 0,01201
07.12.2017 0,01418
10.06.2016 0,00358
07.12.2017 0,00246
07.12.2017 0,01019
07.12.2017 0,00702
07.12.2017 0,00643
07.12.2017 0,00552
07.12.2017 -0,00606

Variație
Nr. zile
lunară
observații
(cm/lună)
0,3603
0,4254
0,1074
0,0738
0,3057
0,2106
0,1929
0,1656
-0,1818

1638
1633
1088
1632
1632
1632
1622
1632
1622

Variație pe
întreaga
perioadă
(cm)
20
23
4
4
17
11
10
9
-10
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Unitate
Foraj
hidrologică

Prejmer 2

Prejmer 4

Prejmer 5

Prejmer 6

H10
H11
H12
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P14
G15
G16
G17
G18
G19
G20
G21
G43
G45
G46
G47
G48
G50
G51
G52
G54
G55
G56
G57

Perioadă
efectuare
măsurători
20.06.2013
20.06.2013
20.06.2013
19.11.2013
19.11.2013
19.11.2013
19.11.2013
19.11.2013
19.11.2013
30.11.2013
19.11.2013
19.11.2013
19.11.2013
19.11.2013
19.11.2013
19.11.2013
30.11.2013
19.11.2013
29.08.2014
19.11.2013
19.11.2013
30.11.2013
30.11.2013
19.11.2013
19.11.2013
19.11.2013
19.11.2013
19.11.2013
19.11.2013
19.11.2013
30.11.2013
19.11.2013
19.11.2013
19.11.2013
19.11.2013
19.11.2013
19.11.2013
19.11.2013
19.11.2013
19.11.2013
19.11.2013
19.11.2013
19.11.2013
19.11.2013
19.11.2013
19.11.2013
19.11.2013
19.11.2013
19.11.2013

Variație
diurna
(cm/zi)

07.12.2017 0,00004
07.12.2017 0,00421
07.12.2017 0,00647
07.12.2017 0,00662
07.12.2017 0,00697
07.12.2017 0,00177
07.12.2017 0,01352
07.12.2017 0,01161
07.12.2017 0,01287
07.12.2017 0,01302
07.12.2016 0,00232
07.12.2016 -0,00787
07.12.2017 0,01023
07.12.2017 0,00988
07.12.2017 0,00517
07.12.2017 0,00308
07.12.2016 0,0028
07.12.2017 0,00591
07.12.2017 0,00537
07.12.2017 0,00787
07.12.2017 0,00031
07.12.2017 0,00752
07.12.2017 0,00523
10.12.2015 -0,00506
07.12.2017 0,00284
07.12.2017 0,01018
07.12.2017 0,00075
07.12.2017 0,0035
07.12.2017 0,00664
07.12.2017 0,00676
08.12.2017 -0,012
08.12.2017 0,00235
08.12.2017 0,00999
08.12.2017 0,00232
08.12.2017 0,00546
08.12.2017 0,0069
08.12.2017 0,0015
08.12.2017 0,00577
08.12.2017 0,00794
08.12.2017 0,01476
08.12.2017 0,01308
08.12.2017 0,00379
08.12.2017 0,01507
08.12.2017 0,00427
08.12.2017 0,01321
08.12.2017 0,00302
08.12.2017 0,00097
08.12.2017 0,00138
08.12.2017 0,01576

Variație
Nr. zile
lunară
observații
(cm/lună)
0,0012
0,1263
0,1941
0,1986
0,2091
0,0531
0,4056
0,3483
0,3861
0,3906
0,0696
-0,2361
0,3069
0,2964
0,1551
0,0924
0,084
0,1773
0,1611
0,2361
0,0093
0,2256
0,1569
-0,1518
0,0852
0,3054
0,0225
0,105
0,1992
0,2028
-0,36
0,0705
0,2997
0,0696
0,1638
0,207
0,045
0,1731
0,2382
0,4428
0,3924
0,1137
0,4521
0,1281
0,3963
0,0906
0,0291
0,0414
0,4728

1631
1631
1631
1479
1479
1479
1479
1479
1479
1468
1114
1114
1479
1479
1479
1479
1103
1479
1196
1479
1479
1468
1468
751
1479
1479
1479
1479
1479
1479
1469
1480
1480
1480
1480
1480
1480
1480
1480
1480
1480
1480
1480
1480
1480
1480
1480
1480
1480

Variație pe
întreaga
perioadă
(cm)
0
7
11
10
10
3
20
17
19
19
3
-9
15
15
8
5
3
9
6
12
0
11
8
-4
4
15
1
5
10
10
-18
3
15
3
8
10
2
9
12
22
19
6
22
6
20
4
1
2
23
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Unitate
Foraj
hidrologică
G58

Perioadă
efectuare
măsurători

Variație
diurna
(cm/zi)

19.11.2013 08.12.2017

0,04134

Variație
Nr. zile
lunară
observații
(cm/lună)
1,2402

1480

Variație pe
întreaga
perioadă
(cm)
61

După cum reiese din analiza datelor prezentate, evidențiate și în figurile 5 și 6, măsurile luate în
perioada de derulare a proiectului, respectiv au dus la
o ridicare lentă și continuă a nivelului freatic în
cuprinsul celor două mlaștini. De altfel, măsurile
preconizate prin simulări hidrologice au condus la
rezultatele scontate. Condițiile hidrologice rezultatele
în urma proiectului încurajează instalarea speciilor
protejate, dependente de nivelul freatic și
conservarea habitatelor prioritare. Observațiile
hidrologice din cuprinsul mlaștinilor vor fi
continuate, în cadrul altor proiecte, astfel încât
„infrastructura” creată prin prezentul proiect să poată
fi exploatată în continuare, în interesul ariilor
Figura 4. Variația nivelului freatic în cuprinsul
protejate vizate de proiect.
Mlaștinii Hărman
Livrabile transmise ca anexă la rapoarte
anterioare
Progress report 2015
Anexa D.1.1 Raport Final privind Hidrologia şi
solurile din cuprinsul mlaştinilor Hărman şi Prejmer
Anexa D.1.2 Raport de Monitorizare a apelor
subterane din cuprinsul mlaştinilor Hărman şi
Prejmer 2014
Anexa D.1.3 Raport de Monitorizare a apelor
subterane din cuprinsul mlaştinilor Hărman şi
Prejmer 2015
Anexa D.1.4 Harta Monitorizarea evoluţiei regimului
hidric
Progress report 2016
Anexa D.1.1 Raport Monitorizare a apelor subterane
din cuprinsul Mlastinilor Harman si Prejmer
Figura 5. Variația nivelului freatic în cuprinsul
Anexa D.1.2 Harta Monitorizarea evolutiei regimului
Mlaștinii Prejmer
hidric al solului

Anexele la rapoartele anterioare
Sunt prezentate în capitolul 7.2 Anexe Tehnice pag.147
Anexe atașate acestui raport
Sunt prezentate în capitolul 7.2 Anexe Tehnice pag.147
Anexa nr. D.1.1. Raport Monitorizare a apelor subterane din cuprinsul Mlastinilor Harman si
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Prejmer
Anexa nr. D.1.2. Harta Monitorizarea evolutiei regimului hidric al solului
2012

Action
Number/name

Status

D1

Proposed
Actual

4T

2013
1T

Livrabil

2T

2014

3T

4T

1T

2T

Cod acțiune

3T

2015
4T

1T

2T

3T

2016
4T

Termen limită

1T

2T

3T

2017
4T

1T

2T

Data realizării

AC
ȚI
D1
15.12.2014
UN
EA
D1
15.08.2017
D2
M
ONITORIZAREA IMPACTULUI MĂSURILOR DE CONSERVARE PREVĂZUTE ÎN
PROIECT
Raport I monitorizare regim
hidric al solului
Raport final monitorizare
regim

Obiective
Activitatea de monitorizare a început în anul 2013, prin selectarea împreună cu experții din cadrul
proiectului a indicatorilor care vor fi cunatificați, generându-se randomic în GIS suprafețele de
monitorizare astfel : 14 suprafețe de probă pentru habitatul 91E0* și 10 suprafețe de probă pentru
habitatul 91I0*. Pentru habitatul 7210* s-a generat un număr de 19 de suprafețe de probă în cele
două sit-uri împărțite astfel: 6 suprafețe în Hărman (ROSCI0055) și 13 de suprafețe în Prejmer
(ROSCI0170). Pentru o mai bună vizualizare a stării de conservare s-au generat hărți GIS cu
codificare cromatică pe suprafețe de probă la nivelul fiecărui sit (verde – stare de conservare
favorabilă, portocaliu – stare de conservare satisfăcătoare, roșu – stare de conservare
nefavorabilă). Pentru fiecare dintre suprafețele de probă a rezultat starea de conservare, iar la nivel
de sit aceasta a fost calculată utilizând formula prevăzută în raportul stării de conservare a
habitatelor.
Pentru anul 2013 au rezultat următoarele statistici privind starea de conservare a habitatelor:


91E0*: dintr-un total de 14 suprafețe de probă, 3 au înregistrat un statut de conservare
satisfăcător, iar 11 au fost încadrate ca având statut de conservare nefavorabil
o Starea de conservare a habitatului 91E0* este Nefavorabilă



91IO*: dintr-un total de 10 suprafețe de probă, 5 au înregistrat un statut de conservare
satisfăcător, iar 5 au fost încadrate ca având statut de conservare nefavorabil
o Starea de conservare a habitatului 91I0* este Nefavorabilă



7210* ROSCI0170 (Prejmer): dintr-un total de 13 de suprafețe de probă, toate
suprafețele au fost încadrate ca având stare de conservare nefavorabilă
o Starea de conservare a habitatului 7210* în ROSCI0170 este Nefavorabilă
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3T



7210* ROSCI0055 (Hărman): dintr-un total de 6 suprafețe de probă, 2 au fost încadrate
ca având stare de conservare nefavorabilă, celelalte 4 având stare de conservare
satisfăcătoare
o Starea de conservare a habitatului 7210* în ROSCI0170 este Nefavorabilă

De asemenea, s-a elaborat raportul integrat al indicatorilor de monitorizare ai proiectului, acolo
unde s-au preluat valorile realizate pentru fiecare indicator, urmărindu-se astfel progresul proiecului
și contribuind la cunatificarea măsurilor de conservare.
Pentru anul 2014 au rezultat următoarele statistici privind starea de conservare a habitatelor:
91E0*: dintr-un total de 14 suprafețe de probă, 9 au înregistrat un statut de conservare
satisfăcător, iar 5 au fost încadrate ca având statut de conservare nefavorabil
o Starea de conservare a habitatului 91E0* este Nefavorabilă
91IO*: dintr-un total de 10 suprafețe de probă, 5 suprafețe au înregistrat un statut de
conservare satisfăcător, în vreme ce 5 au fost încadrate ca având statut de conservare
nefavorabil
o Starea de conservare a habitatului 91I0* este Nefavorabilă
7210* ROSCI0170 (Prejmer): dintr-un total de 13 de suprafețe de probă, 5 suprafețe au fost
încadrate ca având stare de conservare satisfăcătoare, iar alte 8 de suprafețe de probă au fost
evaluate ca având statut de conservare nefavorabil
o Starea de conservare a habitatului 7210* în ROSCI0170 este Nefavorabilă
 7210* ROSCI0055 (Hărman): dintr-un total de 6 suprafețe de probă, 5 cu stare de
conservare satisfăcătoare, iar celelalte 1 înregistrând stare de conservare nefavorabilă
o Starea de conservare a habitatului 7210* în ROSCI0170 este Nefavorabilă
În anul 2015, ţinând cont de recomandările primite de la Comisie, s-a detaliat legătura dintre
parametrii monitorizați și modalitatea prin care s-a determinat starea de conservare, pe fiecare
suprafată de probă, prin prezentarea în Tabelul 1.4.2 (din cadrul Raportului anual) a limitelor de
încadrare în categorii. Starea de conservare a suprafețelor de probă la nivel de situri a rezultat
conform limitelor prevăzute în raportul stării de conservare a habitatelor.
Pentru anul 2015 au rezultat următoarele statistici privind starea de conservare a habitatelor:
 91E0*: dintr-un total de 14 suprafețe de probă, 1 a înregistrat un statut de conservare
nefavorabil, iar 13 au fost încadrate ca având statut de conservare satisfăcător
o Starea de conservare a habitatului 91E0* este Satisfăcătoare
 91IO*: dintr-un total de 10 suprafețe de probă, 10 suprafețe au înregistrat statut de
conservare satisfăcător
o Starea de conservare a habitatului 91I0* este Satisfăcătoare
 7210* ROSCI0170 (Prejmer): dintr-un total de 13 de suprafețe de probă, 13 suprafețe au
fost încadrate ca având stare de conservare satisfăcătoare
o Starea de conservare a habitatului 7210* în ROSCI0170 este Satisfăcătoare
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 7210* ROSCI0055 (Hărman): dintr-un total de 6 suprafețe de probă, 5 având stare de
conservare satisfăcătoare, celelalte 1 înregistrând stare de conservare favorabilă
o Starea de conservare a habitatului 7210* în ROSCI0170 este Satisfăcătoare
În anul 2016 s-a continuat activitatea de monitorizare a suprafețelor de probă rezultând următoarele
statistici:
 91E0*: dintr-un total de 14 suprafețe de probă, 1 a înregistrat un statut de conservare
favorabil, iar 13 au fost încadrate ca având statut de conservare satisfăcător
o Starea de conservare a habitatului 91E0* este Satisfăcătoare
 91IO*: dintr-un total de 10 suprafețe de probă, 10 au înregistrat un statut de conservare
satisfăcător
o Starea de conservare a habitatului 91I0* este Satisfăcătoare
 7210* ROSCI0170 (Prejmer): dintr-un total de 13 de suprafețe de probă, 12 au fost
încadrate ca având stare de conservare satisfăcătoare, iar 1 suprafață de probă a fost evaluate
cu statut de conservare favorabil
o Starea de conservare a habitatului 7210* în ROSCI0170 este Satisfăcătoare
 7210* ROSCI0055 (Hărman): dintr-un total de 6 suprafețe de probă, 1 a fost încadrate ca
având stare de conservare favorabilă, iar celelalte 5 având stare de conservare satisfăcătoare
o Starea de conservare a habitatului 7210* în ROSCI0170 este Satisfăcătoare
În anul 2017 s-a continuat activitatea de monitorizare a suprafețelor de probă rezultând următoarele
statistici:
91E0*: dintr-un total de 14 suprafețe de probă, 6 au înregistrat un statut de conservare
favorabil, iar 8 au fost încadrate ca având statut de conservare satisfăcător
o Starea de conservare a habitatului 91E0* este Satisfăcătoare
 91IO*: dintr-un total de 10 suprafețe de probă, 10 au înregistrat un statut de conservare
satisfăcător
o Starea de conservare a habitatului 91I0* este Satisfăcătoare
 7210* ROSCI0170 (Prejmer): dintr-un total de 13 de suprafețe de probă, 9 au înregistrat
statut de conservare favorabil, în vreme ce 4 suprafețe au fost încadrate ca având stare de
conservare satisfăcătoare
o Starea de conservare a habitatului 7210* în ROSCI0170 este Favorabilă
 7210* ROSCI0055 (Hărman): dintr-un total de 6 suprafețe de probă, 6 au fost încadrate ca
având stare de conservare favorabilă
o Starea de conservare a habitatului 7210* în ROSCI0170 este Favorabilă
 Măsurile și activitățile desfășurate în cadrul proiectului au avut un efect benefic asupra
habitatului 7210* Mlaștini calcaroase cu Cladium mariscus din cadrul ROSCI0055 și
ROSCI0170, astfel în cadrul celor două situri acest habitat a înregistrat în anul 2017 un
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statut favorabil al stării de conservare, la începutul proiectului acesta fiind încadrat în
categoria statut de conservare nefavorabil.
 Habitatele 91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae) și 91I0* Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus
spp. au înregistrat în anul 2017 un statut de conservare satisfăcător, efectul măsurilor
adoptate în cadrul proiectului fiind benefice, aceste habitate fiind încadrate în categoria stării
de conservare nefavorabile la începutul proiectului. Deși în anul 2017, în cadrul habitatului
91EO* s-au înregistrat șase ploturi de monitorizare cu stare de conservare favorabilă, am
considerat starea generală ca fiind satisfăcătoare deoarece peste 50% din suprafețe au
prezentat stare de conservare satisfăcătoare.
 Această activitate va continua în vederea urmăririi dinamicii evoluției stării de conservare,
aceasta fiind detaliată în cadrul planului After Life.
Anexele la rapoartele anterioare
Sunt prezentate în capitolul 7.2 Anexe Tehnice pag.147;148
Anexe atașate acestui raport
Sunt prezentate în capitolul 7.2 Anexe Tehnice pag.147;148
Anexa nr. D.2.1. Raport final privind evaluarea stării de conservare (incluzând și anul 2017)
Anexa nr. D.2.2. Harta Monitorizarea starii de conservare a habitatelor prioritare
Calendarul implementării activității
2012
Action Number/name

Status

D2

Proposed
Actual

4T

1
T

2013
2 3
T T

4
T

1
T

2014
2 3
T T

4
T

1
T

2015
2 3
T T

4
T

1
T

2016
2 3
T T

4
T

1
T

2017
2 3
T T

Livrabil
Cod acțiune
Termen limită
Data realizării
Raport I monitorizare măsuri
D2
15.12.2014
15.12.2014
de conservare
Raport final monitorizare
D2
15.08.2017
15.08.2017
măsuri de conservare
ACȚIUNEA D3 MONITORIZAREA IMPACTULUI SOCIO - ECONOMIC
Obiective
Impactul socio-economic al activităţilor proiectului
Obiectivul a fost realizat in cadrul proiectului, activitatea s-a derulat în ultimele 2 trimestre
ale proiectului.
Schimbările în legislaţia naţională privind achiziţiile și obligativitatea executării acestora de
către personal calificat pentru fiecare subunitate în parte (cazul INCDS SCDEP Brașov), au
determinat amânarea desfășurării licitației până la realizarea formalităților legale pentru
contractarea serviciilor (personal acreditat special pentru subunități). Activitatea a început în
trimestrul I/II al anului 2017 și s-a finalizat în trimestrul III al anului 2017. Contractarea serviciilor
pentru realizarea studiului sociologic s-a finalizat cu încheierea contractului în iunie 2017, firma
câştigătoare fiind Institutul Român de Statistică şi Strategie (IRES). Caietul de sarcini a prevăzut
analiza comparativa a situaţilor la 2013 şi 2017 şi integrarea celor două situaţii.
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Volumul eșantionului Autorităţi publice şi instituţii publice Volumul eșantionului 97 (2013),
respectiv 76 (2017) de subiecți cu vârsta peste 18 ani, aparținând unor autorități publice/instituții
din localitățile Brașov, Prejmer, Lunca Câlnicului, Hărman, Sânpetru Populaţie 177 (2013),
respectiv 225 (2017) de subiecți cu vârsta peste 18 ani, aparținând categoriei de populație generală,
din localitățile Brașov, Prejmer, Lunca Câlnicului, Hărman, Sânpetru. Unul dintre obiective a
urmărit îmbunătățirea atitudinii grupurilor de interese locale cu privire la conservarea habitatelor
prioritare din cele două situri. În acest scop s-au realizat studii sociologice, care să măsoare
percepțiile unor reprezentanți ai autorităților publice/instituților și a publicului general. Acestor
categorii de populație li s-au aplicat chestionare față în față, iar rezultatele lor sunt prezentate mai
jos, comparativ cu datele obținute în 2017.
Astfel, analiza comparativă reieşită din studiu a arătat o creștere semnificativă în ultimii
patru ani a interesului autorităților pentru protecția mediului pe diferite componente. Spre deosebire
de anul 2013, când principala prioritate a autorităților o reprezenta prevenirea poluării, în 2017 deși
această componentă rămâne importantă, cel mai mare interes pentru autorități în ceea ce priveste
mediul îl reprezintă conservarea biodiversității. Putem remarca o creștere procentuală a persoanelor
care apreciază ca fiind necesară existența ariilor protejate atât pentru natură, cât și pentru oameni.
Mai mult decât atât, am remarcat o creștere a proporției respondenților care doresc ca natura să se
păstreze așa cum este în prezent. Spre deosebire de situația din 2013, în prezent, un procent mai
mare al reprezentanților autorităților consideră că atât construirea, cât și pășunarea în anumite
perimetre clar stabilite ale zonelor protejate nu ar trebui să reprezinte o problemă, ceea ce poate
arăta un interes mai crescut pentru promovarea turistică a acestor zone.
Aproximativ o treime din reprezentanții autorităților cunosc și apreciază pozitiv activitațile
derulate în cadrul zonei protejate, cea mai cunoscută activitate fiind campania de conștientizare
pentru promovarea siturilor de importanță comunitară (SCI) și a beneficiilor socio-economice.
Dintre cei care au declarat că sunt familiarizați cu proiectul, aproape jumătate au menționat că
inițiativa este una foarte bună, așteptările lor fiind atinse într-o măsură foarte mare, iar spre
deosebire de primul val al cercetării, în cel de-al doilea a crescut și procentul celor care au
menționat că prezența ariilor protejate a avut beneficii asupra situației lor economice. Se mai poate
observa o ușoară creștere a procentului celor care spun că au cunoștințe despre importanța protejării
naturii și a ariilor protejate, ba mai mult, aproape toți consideră că resursele ar trebui folosite cu
restricții tocmai pentru a ajunge mai mult timp dorindu-și beneficii pe termen lung din partea
naturii. Ca o recomandare generală, trebuie avut în vedere că măsurile luate pentru protejarea ariilor
Prejmer și Hărman au afectat, într-o oarecare măsură, activități generatoare de venit pentru o parte a
populației, precum pășunatul sau activitățile agricole. Aceste aspecte sunt cele de care subiecții
cercetării sunt mai puțin mulțumiți, dorind ca ele să se poată realiza în interiorul zonei protejate.
Pentru ca nivelul de satisfacție a localnicilor față de proiect să crească, trebuie găsite soluții
alternative măsurilor ce restricționează derularea unor activități importante pentru aceștia.
În care dintre următoarele activități considerați că sunt mai importante pentru aria protejată 2013
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În care dintre următoarele direcții cunoașteți că s-a acționat prin activitățile derulate în cadrul
proiectului Restaurarea și ajutorarea proceselor naturale în pădurile și mlaștinile eutrofe de la
Prejmer și Hărman 2017.

Livrabile transmise ca anexă la rapoarte anterioare
Nu
Anexe atașate acestui raport
Sunt prezentate în capitolul 7.2 Anexe Tehnice pag.148
Anexa nr. D.3.1. Raport final monitorizare impact socio-economic -IRES
2012

Action
Number/name

Status

D3

Proposed
Actual

Livrabil
Raport final monitorizare
impact socio-economic

1T

2013
2014
2015
2016
2017
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

Cod acțiune

Termen limită

Data realizării

D3

15.08.2017

15.08.2017

ACTIUNEA E1 PROMOVAREA OBIECTIVELOR ŞI REZULTATELOR PROIECTULUI
Această activitate este descrisă la capitolul 5.1 Acţiuni de diseminare
Obiectiv
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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 feedback necesar pentru derularea în bune condiţii a proiectului
Obiectivul a fost realizat şi a respectat schema de implementare din cadrul proiectului.

Anexele la rapoartele anterioare
Sunt prezentate în capitolul 7.3 Anexe Comunicare pag.154
Anexe atașate acestui raport
Sunt prezentate în capitolul 7.3 Anexe Comunicare pag.154
Anexa nr. E.1.1. Panou interzicere pășunat
Anexa nr. E.1.2. Flaiere ecologizare
Anexa nr. E.1.3. Comunicat de presă
Anexa nr. E.1.4. Tricouri personalizate
2012

Action
Number/name

Status

E1

Proposed
Actual

4T

Livrabil
Realizare logo proiect
Realizare materiale
informative
Milestones
Comunicat de presa pentru
inceperea proiectului

2013
2014
2015
2016
2017
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

Cod acțiune
E1
E1

Termen limită
15.12.2012
15.04.2013

Data realizării
15.12.2012
15.04.2013

E1

31.10.2012

31.10.2012

ACȚIUNEA E2 WEBSITE ŞI FORUM DE DISCUŢII
Această activitate este descrisă la capitolul 5.1 Acţiuni de diseminare
Obiectiv
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 feedback necesar pentru derularea în bune condiţii a proiectului.
Realizarea unui website.
Realizarea unui forum de discuţii.
Obiectivul a fost realizat şi a respectat schema de implementare din cadrul proiectului.

Anexele la rapoartele anterioare
Sunt prezentate în capitolul 7.2 Anexe Comunicare pag.154
Anexe atașate acestui raport
Sunt prezentate în capitolul 7.2 Anexe Comunicare pag.154
Anexa nr. E.2.1. Print screen vizitatori
2012

Action
Number/name

Status

E2

Proposed
Actual

Livrabil

4T

2013
2014
2015
2016
2017
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

Cod acțiune

Termen limită

Data realizării
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Website funcțional

E2

01.03.2013

01.03.2013

ACȚIUNEA E.3 - REALIZAREA ŞI INSTALAREA DE PANOURI INFORMATIVE ŞI
ELABORAREA RAPORTULUI FINAL PENTRU PUBLICUL LARG
Această activitate este descrisă la capitolul 5.1 Acţiuni de diseminare
Obiectiv
Realizarea şi instalarea de panouri informative şi elaborarea raportului final pentru publicul larg
Obiectivul a fost realizat şi a respectat schema de implementare din cadrul proiectului.

Anexele la rapoartele anterioare
Sunt prezentate în capitolul 7.3 Anexe Comunicare pag.154

2012

Action
Number/name

Status

E3

Proposed
Actual

4T

2013
2014
2015
2016
2017
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

Livrabil
Cod acțiune
Termen limită
Realizare si montare panouri
E3
15.03.2013
informative
Milestones
Primele panouri informative
E3
01.04.2013
plasate
Anexe atașate acestui raport
Sunt prezentate în capitolul 7.2 Anexe Comunicare pag.154
Anexa E31 Layman s report

Data realizării
15.03.2013

01.04.2013

ACȚIUNEA E4 CAMPANIE DE CONŞTIENTIZARE PENTRU PROMOVAREA SCIURILOR ŞI A BENEFICIILOR SOCIO-ECONOMICE
Această activitate este descrisă la capitolul 5.1 Acţiuni de diseminare
Obiectiv
Realizarea unor schimburi de experienţă cu localităţi din zona similare (zone mlaştinoase aflate în zone cu
situri Natura 2000).
Obiectivul a fost realizat şi a respectat schema de implementare din cadrul proiectului.

Anexele la rapoartele anterioare
Sunt prezentate în capitolul 7.3 Anexe Comunicare pag.
Anexe atașate acestui raport
Anexa nr. E.4.1. Broşuri care ilustrează importanţa speciilor/habitatelor din cele doua situri Natura
2000 aflate in zona proiectului
Anexa nr. E.4.2. Ghid pentru refacerea şi conducerea habitatului protejat 91E0*
Anexa nr. E.4.3. Ghid pentru conducerea habitatului protejat 91I0*;
Anexa nr. E.4.4. Ghid pentru reconstrucţia ecologică a habitatului protejat 7210*;
Anexa nr. E.4.5. Îndrumar pentru refacerea biodiversităţii prin înmulţirea şi plantarea speciilor rare
Adenophora liliifolia, Ligularia sibirica, Liparis loeseli
Anexa nr. E.4.6. Mapă A4
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Anexa nr. E.4.7. Harta Campanie de constientizare pentru promovarea SCI-urilor si a beneficiariilor
socio economici – Ecologizari
2012

Action
Number/name

Status

E4

Proposed
Actual

Milestones
Inceperea actiunii de
diseminare a materialelor

4T

2013
2014
2015
2016
2017
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

Cod acțiune

Termen limită

Data realizării

E4

01.04.2013

01.04.2013

ACȚIUNEA E5 DIMINUAREA IMPACTULUI GRUPULUI
CONSERVĂRII ZONEI
Această activitate este descrisă la capitolul 5.1 Acţiuni de diseminare

ȚINTĂ

ASUPRA

Obiectiv
Realizarea unor schimburi de experienţă cu localităţi din zona similare (zone mlaştinoase aflate în zone cu
situri Natura 2000).
Obiectivul a fost realizat şi a respectat schema de implementare din cadrul proiectului.

Anexele la rapoartele anterioare
Sunt prezentate în capitolul 7.3 Anexe Comunicare pag.155;156
Anexe atașate acestui raport
Sunt prezentate în capitolul 7.3 Anexe Comunicare pag.156
Anexa nr. E.5.1 Harta Trasee tematice și amplasarea panourilor tematice
2012
Action Number/name

Status

E5

Proposed
Actual

Livrabil
Realizare și montare panouri
tematice
Raport anual privind schimbul
de experiență
Raport anual privind schimbul
de experiență
Milestones
Primele panouri tematice
amplasate

4T

2013
2014
2015
2016
2017
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

Cod acțiune

Termen limită

Data realizării

E5

15.03.2013

15.03.2013

E5

15.12.2013

15.12.2013

E5

15.12.2014

15.12.2014

E5

01.04.2013

01.04.2013

ACŢIUNEA F1 MANAGEMENTUL PROIECTULUI
Această activitate este descrisă la capitolul 4. Sistemul de management
Anexele la rapoartele anterioare
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Sunt prezentate în capitolul 7.1 Anexe Administrative pag.139
Anexe atașate acestui raport
Sunt prezentate în capitolul 7.1 Anexe Tehnice pag.148
Anexa nr.F1.3 Raport final de proiect
Anexa nr.F1.1 Act aditional la acordul de colaborare FC-INCDS
Anexa nr.F1.1 Adresa justificare INCDS
2012

Action
Number/name

Status

F1

Proposed
Actual

4T

2013
2014
2015
2016
2017
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

Cod acțiune
F1
F1
F1
F1
F1
F1

Livrabil
Raport anual de proiect
Raport anual de proiect
Raport anual de proiect
Raport anual de proiect
Raport anual de proiect
Raport final de proiect

Termen limită
15.12.2012
15.12.2013
15.12.2014
15.12.2015
15.12.2016
30.09.2017

Data realizării

ACŢIUNEA F2 AUDIT EXTERN
2012
S-a subcontractat auditul extern de către firma DECRESO SRL din Braşov în urma procedurii de
achiziţie directă din data de 28.04.2013
2013
Auditorul a oferit consultanta privind diverse aspecte de inregistrare in contabilitate si incadrare a
cheltuielilor. Pentru derularea activitatii in urmatoarea perioada, auditorului i s-a acordat un avans.
Continuarea activităţii:
La inaintarea cererii de plata pentru a doua transa din finantarea de la Comisia Europeana, auditorul
va oferi o certificare asupra legalitatii, corectitudinii, realitatii cheltuielilor incluse in raportul
financiar, anexat la aceasta.
2017
Livrabile transmise ca anexă la rapoarte anterioare
Anexe atașate acestui raport
Anexa nr. F.2.1 Raport de audit

Action
Number/name

2012
Status

4T

2013
2014
2015
2016
2017
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
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F2

Proposed
Actual

Livrabil
Raport audit

Cod acțiune
F2

Termen limită
15.10.2017

Data realizării
15.10.2017

ACTIUNEA F3 SCHIMB DE EXPERIENŢĂ CU ALTE PROIECTE LIFE
Obiectiv
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 a fost realizat şi a respectat schema de implementare din cadrul proiectului.

Primul schimb de experiență cu proiectul LIFE 08 NAT/RO/000500 (Cele mai bune
practici si actiuni demonstrative pentru conservarea populatiei de Ursus arctos din zona
central-estica a Carpatilor Orientali) sub coordonarea APM Vrancea, având ca parteneri APM
Covasna, APM Harghita, Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice Focșani și Asociația
pentru Conservarea Valorilor Naturii din Bălan a avut loc în anul 2012, în vederea formulării unor
îndrumări practice pentru Inception Report, echipa proiectului împărtășind experiența lor din cadrul
proiectelor LIFE. Tot în acest an s-au stabilit relații de colaborare și schimburi de experiență cu
Fundația Pro Park.
Echipa proiectului LIFE FOR MARSH a participat în perioada 9-11 Octombrie 2013
la conferința finală a proiectului LIFE Restaurarea mlaștinilor din Anglesey and Llyn,
implementat de Natural Resources Wales, în Marea Britanie. Echipa de management a
proiectului LIFE din Wales a invitat și alte două proiecte asemănătoare din Polonia și Germania, o
ocazie deosebita de networking pentru specialiștii din cadrul proiectului Life for Marsh. Conferința
a fost centrată pe prezentarea unor tehnici de restaurare de succes, care au condus la o stare
favorabilă de conservarea a unor habitate de mlaștină, anterior neglijate. Programul a fost alcătuit
din studii de caz, prezentări, discuții si vizite în teren, toate fiind o dovadă vie a reușitei acestui
proiect.
Fiecare zi a debutat cu prezentări teoretice asupra subiectelor abordate, fiind urmate de
vizite în teren pentru exemplificare. Prima zi a fost dedicată temei pașunatului, a modului de
obținere a suportului comunităților de fermieri, inclusiv perspectiva acestora, managementul
biomasei/vegetației, incluzând arderea, cosirea la scară largă și cea manuală, decopertarea. Pe lângă
părțile pozitive pe care acest proiect le-a adus mlaștinilor degradate din acea zona, am văzut și
problemele cu care s-a confruntat echipa de management a proiectului și anume cu reticența
fermierilor la protejarea mediului și a patrimoniului natural. Deși sumele de bani alocate de acest
proiect, dar și de statul englez pentru arendarea zonelor de interes comunitar nu erau mici și erau
calculate în funcție de productivitatea acelor terenuri, aceștia nu erau dispuși să le cedeze. Mai mult
decât atat, în unele cazuri în care aceștia au ajuns la un acord bine stabilit cu echipa de management
a proiectului nu respectau clauzele contractului și practicau un suprapășunat sau pășunat cu alte
specii de animale decât cele prevăzute în contract, în zonele protejate.

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

87

Michael Zauft a prezentat proiectul LIFE Kalkmoor Brandenburgs, implementat în
Germania, acesta fiind o altă sursă de experiențe poșitive și negative în conservarea mlaștinilor, cu
soluții viabile. După-amiaza s-a vizitat rezervația naturală Cors Goch, aflată în managementul North
Wales Wildlife Trust, pentru a observa mlaștinile alkaline și calcaroase, într-o zonă fără impact
antropic. A doua zi a fost axată pe management hidrologic al mlaștinilor și pe determinarea
nivelului optim al apelor într-o astfel de zonă. S-a prezentat și restaurarea la scară mare a
comunităților de mlaștini alcaline si calcaroase de la Cae Gwyn, urmată de o vizită în teren și un
prânz alături de fermierii locali, la rulota cu burgeri din sit, un mod inedit de a-i atrage pe fermierii
locali.

Cosire manuală în mlaștinile calcaroase de la Cae Gwyn (stânga), situl de la Cae Gwyn la 5 ani
după decopertare (dreapta)
Apoi s-a vizitat situl de la Cors Bodeilio unde s-au instituit suprafețe de probă pentru a
observa exact efectul compoziției, nutriențiloe și a nivelului apei. Seara, s-au vizualizat pozele
făcute în sit de către elevii școlilor din apropiere, s-a ascultat muzică traditională și s-au degustat
preparatele locale.

Panouri informative în situl de la Cors Bodeili (stânga), suprafața de probă în situl de la Cors
Bordeilio (dreapta)
Acest schimb de experiență s-a dovedit extrem de benefic, întrucât experiențele împărtășite de către
echipa din Anglia se pot transforma în modele de replicat sau situații de evitat, prin adaptarea la
contextul proiectului LIFE FOR MARSH din România.
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Materialele informative LIFE for Marsh distribuite în cadrul schimbului de experiență
Echipa LIFE for MARSH, reprezentată de Jurj Ramon (Expert Conservare, Fundatia
Carpati), Negrea Ioana (Asistent Manager, Financiar si Achizitii, Fundatia Carpati) și Spataru Cezar
(Inginer Teren, ICAS Brasov), a participat în perioada 13-15 noiembrie 2013 la conferința finală a
proiectului LIFE URSUS, care a avut loc la Tusnad.

Prezentarea proiectului LIFE FOR MARSH în cadrul conferinței

Deschiderea conferinței de către managerul de proiect Silviu Chiriac
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Conferința a reunit proiecte și initiative pentru conservarea naturii și a carnivorelor mari în
România. De asemenea, au fost prezentate rezultatele proiectului LIFE URSUS. Prima zi a fost
rezervată prezentărilor, fiind o ocazie deosebită de networking și cunoaștere a altor initiative LIFE,
cu amalgamul lor de experiențe. De asemenea, s-au diseminat materiale informative, broșurile și
materialele personalizate LIFE FOR MARSH, fiind distribuite în rândul specialiștilor.
A doua zi, invitatii alături de echipa proiectului s-au deplasat în zona Lacului Sf. Ana, pentru o
vizită în teren. Conferința proiectului a fost un adevarat succes, reusind să reunească experți din
domeniul conservării carnivorelor, reprezentanți ai APM, membri ai diverselor ONG-uri de profil,
fiind un exemplu de replicat.
În septembrie 2013, Dora Lucaci, expert pedologie în cadrul proiectului LIFE FOR
MARSH, a participat din partea beneficiarului asociat INCDS, SCDEP Brașov 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 întâlniri s-au discutat și evaluat și rezultatele analizelor de
sol din cadrul proiectului LIFE 11/NAT/RO 828.

Grupul de lucru pe problema de asigurare a calitații (QA/QC) analizelor de sol, material vegetal și
depuneri atmosferice asupra ecosistemelor forestiere.
În august 2014, a avut loc și prima întâlnire cu echipa proiectului LIFE Connect
Carpathians, fiind discutate aspecte privind progresul realizat în cadrul proiectului nostru și
dificultatile întampinate în derularea activităţilor, dar mai ales în achizitionarea terenurilor, aceștia
având o activitate similară.
În anul 2015, o parte din echipa proiectului (Serban Davidescu, Nicu Tudose, Gridan
Alexandru, Miria Adrian și Ionescu Georgeta) 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”. S-au discutat astfel cele 3 scenarii privind reconstructia
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. Echipa proiectului a primit foarte
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multe întrebări de la ceilalți experți internaționali prezenți la conferință, răspunsurile fiind
multumitoare pentru aceștia, iar inițiativa Life for Marsh fiind lăudată.

Congresul Internațional organizat de către International Union for Conservation of
Nature (IUCN) reunește o dată la patru ani liderii și membrii tuturor comisiilor internaționale
IUCN, delegații naționale, reprezentanți oficiali, ONG-uri și alte instituții și organizații la nivel
internațional. În anul 2016, 10.000 de persoane au participat la Centrul de Conferințe
Hawaii/Honolulu pentru a schima idei privind conservarea, pentru a discuta despre problemele
prioritare și pentru a învăța unul de celălalt. Comisia World Commision on Protected Areas (IUCN)
reprezintă cea mai importantă rețea de experți în domeniul ariilor protejate din lume, are peste 2.000
de membri din 140 de țări, de mai bine de 50 de ani, aflându-se în fruntea acțiunilor globale în ceea
ce privește zonele protejate.
În cadrul Congresului Internațional Planet at the cross road desfășurat în Honolulu, SUA și
organizată de International Union for Conservation of Nature (IUCN), Fundația Carpați și proiectul
Life for Marsh au avut-o ca reprezentant pe domnișoara Anca Maria Ionescu în cadrul WCPA.
Participarea domnișoarei Anca Ionescu la congresul IUCN a avut ca scop discutarea cu membrii și
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experții IUCN a măsurilor ncesare și identificarea unor instrumente viabile pentru conservarea
ariilor protejate (ROSCI0170 și ROSCI0055) din cadrul proiectului Life for Marsh. Anca Ionescu a
expus în cadrul întâlnirilor desfășurate în Pavilionul IUCN WCPA rezultatele parțiale ale
proiectului Life for Marsh și acțiunile desfășurate pentru implicarea comunităților, precum și
greutățile întâmpinate în achiziționarea terenurilor. Experții WCPA au considerat ca fiind oportune
soluțiile identificate în cadrul proiectului și au lăudat abordările echipei în ceea ce privește
interzicerea pășunatului, a turismului necontrolat și inițiativele avute pentru implicarea
comunităților, sugerând totodată adoptarea unei abordări privind conectivitatea siturilor și
determinarea efectelor schimbărilor climatice în cadrul unor cercetări viitoare. Pe durata
congresului a fost expusă prezentarea proiectului Life for Marsh în limba engleză, de asemenea pe
durata întregului congres domnișoara Anca Ionescu a participat la expuneri pe teme similare, de
foarte mare interes.
În timpul congresului a avut loc și o deplasare în teren pentru vizitarea mlaștinii Kawai Nui (3.2
km2), cea mai mare mlaștină din insulele Hawaii și care se regăsește în Convenția Ramsar, în zonă
fiind utilizate bovinele pentru pășunat controlat atunci când nu este inundată, o soluție care poate să
fie testată și eventual utilizată pe viitor.
Expunerile și implicarea domnișoarei Anca Ionescu, precum și rezultatele proiectului Life for
Marsh au avut un impact pozitiv, Fundația Carpați fiind invitată să devină membru IUCN, proces
care a demarat în lunile următoare. De asemenea, s-au stabilit legături permanente cu mai mulți
specialiști cu care se va menține legătura și pe viitor și care vor fi consultați în vederea adoptării
celor mai bune soluții în cadrul proiectului Life for Marsh.

Imagini de la deschiderea conferinței și de la grupurile de lucru WCPA
Echipa Life for Marsh a participat în perioada 23 August – 5 Septembrie 2017, la al
VII-lea Congres “The Society for Ecological Restoration (SER)” organizat în parteneriat cu
"Brazilian Society for Ecological Restoration (SOBRE)" și "Ibero-American & Caribbean Society
for Ecological Restoration (SIACRE)", cercetătorii prezentând lucrări științifice cu rezultatele
obținute în cadrul proiectului și participând la un schimb de experiență și deplasare în teren la
Parcul Național Iguaçu, în colaborare cu "Federal Technological University of Paraná". Restaurarea
ecologică devine o componentă fundamentală a programelor de conservare și dezvoltare durabilă în
întreaga lume, datorită capacității sale inerente de a oferi oamenilor posibilitatea de a repara daunele
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ecologice, dar și de a îmbunătăți starea umană. Astfel Society for Ecological Restoration (SER)
reprezintă unul dintre cei mai importanți actori în cadrul acestor procese susținând următoarele:
restaurarea ecologică este un proces cuprinzător și cuprinzător; restaurarea cuprinde
interdependențele dintre natură și cultură, angajează toate sectoarele societății și permite
participarea completă și eficientă a comunităților indigene, locale și disenfranșate; restaurarea
ecologică necesită integrarea cunoștințelor și a practicilor. Știința și alte forme de cunoaștere sunt
esențiale pentru proiectarea, implementarea și monitorizarea proiectelor de restaurare și a
programelor. În același timp, lecțiile învățate din experiențele practice sunt esențiale pentru
determinarea și prioritizarea nevoilor științifice ale domeniului; restaurarea ecologică este relevantă
și esențială pentru politică; restaurarea este un instrument esențial pentru realizarea conservării
biodiversității, atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, consolidarea serviciilor ecosistemice,
promovarea dezvoltării socio-economice durabile și îmbunătățirea sănătății umane și a bunăstării;
restaurarea ecologică se practică la nivel local cu implicații globale; restaurarea are loc în toate
regiunile lumii, acțiunile locale având beneficii regionale și globale pentru natură și oameni.
Proiectul Life for Marsh s-a identificat foarte bine cu obiectivele stabilite ale SER, cercetătorii
români au prezentat la al VII-lea Congres următoarele lucrări:
Wetland ecosystem services after beaver reintroduction – biodiversity facilitator/conflict
generator. Autori: Alexandru Gridan, Georgeta Ionescu, Ovidiu Ionescu, Mihai Fedorca,
Ancuta Fedorca
Nature’s engineers successfully restored the natural processes in a degraded marsh. Autori:
Mihai Fedorca, Ancuta Fedorca, Georgeta Ionescu, Alexandru Gridan, Ovidiu Ionescu
Restoring natural processes in two culturally important NATURA 2000 sites in Romania
Autori: Ancuța Fedorca, Adrian Miria, Georgeta Ionescu, Alexandru Gridan, Mihai Fedorca,
Cezar Spataru
Hydrological regime of Hărman and Prejmer Marshes. Autori: Cezar Spătaru, Șerban
Davidescu, Nicu Tudose, Adriana Davidescu, Georgeta Ionescu
Restoration of eurosiberian silvosteppe vegetation with Quercus sp in Fortress Hill Lempes –
Harman marsh Romania. Autori: Georgeta Ionescu, Ovidiu Ionescu, Ramon Jurj, Alexandru
Gridan, Ancuta Fedorca, Mihai Fedorca, Marius Popa
Legal aspects of protecting wetlands in European Union and the matter of unharmonious
national laws. Autori: Anca Maria Ionescu, Ioana Negrea
Echipa proiectului a participat la mai multe grupuri de lucru, în care s-au dezbătut diferite aspecte
care au vizat măsurile și acțiunile implementate în cadrul proiectului. Cercetătorii de seamă
internaționali au salutat inițiativa proiectului și au sugerat continuarea acestuia în cadrul unei
propuneri viitoare prin care să se reconstruiască și conectivitatea locală pentru diferite specii de
amifibieni și mamifere și să se continue procesul pentru implicarea comunităților chiar prin
acordarea unor stimultente financiare acolo unde este cazul. Cercetătorii străini au apreciat echipa
tânără și foarte bine reprezentată a proiectului Life for MARSH în cadrul congresului, salutând
numărul impresionant de lucrări elaborate și modul de prezentare și susținere al acestora.
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Secvențe de la prezentările susținute în cadrul SER
Vizita în teren pentru desfasurarea schimbului de experienta cu "Federal Technological
University of Paraná" s-a realizat în Parcul Național Iguaçu, acolo unde s-a evaluat infrastructura de
vizitare și zonele desemnate ca fiind protejate, reprezentanții parcului însoțind echipa Life for
Marsh și răspunzând la întrebările adresate pe tot parcursul vizitei. De asemenea, împreună cu
specialiștii de la Universitatea Tehnologică din Paraná, s-a vizitat o zonă demonstrativă de
restaurare ecologică, pentru a compara tehnicile de plantare pasivă, nucleație și înaltă diversitate,
într-un experiment științific vechi de 7 ani.
Anexele la rapoartele anterioare
Sunt prezentate în capitolul 7.3 Anexe Comunicare pag.
Anexe atașate acestui raport
Anexa nr. F.3.1. Raport final activitate
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Anexa nr. F3.2 Prezentari proiecte CD
2012

Action
Number/name

Status

F3

Proposed
Actual

4T

Livrabil
Raport privind schimbul de
experiență

2013
2014
2015
2016
2017
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

Cod acțiune

Termen limită

Data realizării

F3

15.06.2017

15.06.2017

ACȚIUNEA F4 PLAN DE CONSERVARE „AFTER-LIFE”
Anexe atașate acestui raport
Anexa nr. F.4.1. Raport After - Life
2012

Action
Number/name

Status

F4

Proposed
Actual

Livrabil
Planul de conservare “after
LIFE”
5.1.

4T

2013
2014
2015
2016
2017
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

Cod acțiune

Termen limită

Data realizării

F4

15.12.2017

15.12.2017

ACȚIUNI DE DISEMINARE

ACTIUNEA E1 PROMOVAREA OBIECTIVELOR ŞI REZULTATELOR PROIECTULUI
În anul 2012 în cadrul proiectului Life for Marsh – s-au realizat 2 comunicate de presă
privind lansarea proiectului și un comunicat privind informarea grupurilor ţintă (din cadrul
Comunelor Hărman, Prejmer și Sâmpetru) în care s-a prezentat proiectul, obiectivele și activitățiile.
Acestea au fost afișate pe site-ul proiectului www.formarsh.fundatiacarpati.ro. S-a realizat logo-ul
proiectului în format vectorial pentru a putea fi imprimat pe materialele informative la claritate
bună.
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Primul eveniment de informare a avut loc cu specialiștii, în data de 26.10.2012 la Facultatea
de Silvicultură și Exploatări Forestiere.
În anul 2013 s-au realizat următoarele materiale informative:
 În anul 2013 proiectul a ajuns în presa locală – “Bani europeni pentru refacerea ecologică a
Dealului Lempeș și mlaștinii de la Prejmer” – Cotidianul Transilvania Expres nr. 5933 din
Ma, 12 Feb 2013.
 1100 buc. de mini calendare personalizate care au fost împărţite în cadrul întălnirilor,
ecologizărilor, etc. Acestea au fost realizate cu imagini realizate în teren, siglele proiectului,
Natura 2000, Life, siglele partenerilor, titlul proiectului, etc.

 200 buc. postere format A2, full color hârtie lucioasă,
conţinând informaţii de bază despre speciile de plante
enumerate în anexa II a Directivei Consiliului
92/43/CEE și habitatele prioritare care se doresc
promovate în cadrul proiectului. Acesta au fost
amplasate în medii care presupuneau cunoștințe
specifice (Facultatea de Silvicultură și Exploatări
Forestiere, Agenția de Protecția Mediului Brașov,
Primăriile Hărman, Sânpetru, Prejmer), Liceul din
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Prejmer, Școala generala din Prejmer și la Școala generală din Hărman. A fost diseminat în
cadrul acțiunilor de conștientizare, întălnirilor realizate în cadrul proiectului.
 600 buc. pixuri personalizate, conţinând logo-ul
proiectului, logo-ul LIFE şi Natura 2000, logo-ul
partenerilor.

 400 de insigne personalizate ( exemple ) care s-au
diseminat copiilor în cadrul ecologizărilor.
 Realizare Banner proiect cu rol de îmbunătățire a
vizibilității proiectului la nivel local.
 Acesta conţine titlul proiectului și codul de
identificare a proiectului, logo-ul LIFE, logo-ul
Natura 2000, adresa website-ului proiectului, date
despre parteneri.

 Autocolante (stikere) proiect cu formă eliptică, cu
dimensiunea de 9x12, care conţin următoarele
informaţii: imaginile speciilelor vizate de proiect,
titlul proiectului, logo-ul LIFE, logo-ul Natura 2000,
adresa website-ului proiectului, etc.
 600 de broşuri, format A5, 12 pagini full color (raport
imagini/text – 70/30), cu imagini edificatoare.
Broșura proiectul prezintă obiective, activităţi,
parteneri, surse de finanţare, obiective principale ale
programului de finanţare LIFE, titlul proiectului,
logo, logo-ul LIFE şi Natura 2000, adresa de website
a proiectului www.formarsh.fundatiacarpati.ro.

S-a hotărât organizarea evenimentelor de informare, întrucât primăriile au fost identificate
ca fiind direct implicate în desfășurarea activităților proiectului. Cele 3 evenimente de informare a
primăriilor s-au desfășurat astfel:
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Întâlnirea cu Grupul I - Primăria Hărman a avut loc în data de 16 martie 2013.

Întâlnirea cu Grupul II - Primăria Prejmer a avut loc în data de 23 martie 2013.

Întâlnirea cu Grupul III - Primăria Sânpetru a avut loc în data de 06 aprilie 2013.

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 2014 au mai fost realizate 100 de stikere dar și 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 Natura 2000 şi LIFE, adresa de
website a proiectului și au fost diseminate factorilor interesați în cadrul acțiunilor de promovare a
proiectului.
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 În data de 16.04.2014 a avut loc o întâlnire cu toate localitățile limitrofe ariei proiectului,
unde pe lângă aspectele legate de reglementarea păsunatului au fost accentuate din nou
obiectivele și rezultatele așteptate ale proiectului.

 În luna mai a avut loc o vizită în teren la proiectul LIFE FOR MARSH a experţilor în
habitate prezenţi la seminarul biogeografic al Platformei LIFE, organizat în 27-28 Mai 2015
la Sighişoara.

 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.
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 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 împărțit
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.

 Andreea Spînu, studentă a Facultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere din Brașov,
beneficiar asociat, a promovat în expediția sa cu bicicleta până în Suedia, la o bursă
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.
În anul 2016 ca urmare a măsurii de interzicere a pășunatului s-au realizat 120 de panouri de
interzicere a acestuia, din care s-au montat 100 de bucăți, diferența de 20 fiind păstrată pentru
eventuala înlocuire a celor montate, dacă acestea vor fi vandalizate sau stricate.

În anul 2017 s-au realizat pliante pentru acțiunile de ecologizare și de informare a factorilor
interesați.
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Pentru conferința finală de proiect din 28.08.2017 s-au mai realizat tricouri personalizate și s-a
realizat 1 comunicat privind încheierea proiectului în presa locală.

ACȚIUNEA E2 WEBSITE ŞI FORUM DE DISCUŢII
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Începând cu anul 2012 s-a realizat website-ul proiectului www.formarsh.fundatiacarpati.ro în limba
româna şi în limba engleză în luna octombrie, iar în primul trimestru al anului 2013 s-a realizat
forumul de discuţii și pagina de socializare https://www.facebook.com/lifeformarsh în care s-au
postat și s-au actualizat continuu prin adăugarea de conţinut foto/video/text pe parcursul desfăşurării
proiectului, monitorizându-se activitatea forumului şi a paginii de socializare (Facebook, urmărind
un trafic de minim 300 de vizitatori anual).
Pentru o mai bună transparență în implementarea proiectului LIFE for MARSH, reorganizarea
informației pe site-ul proiectului (www.fundatiacarpati.ro/formarsh ) s-a realizat astfel:
1. Prezentarea și arhivarea postarilor s-a realizat într-un meniu aparte ,,Noutăți’’
2. Informațiilor noi, respectiv desfășurarea acțiunilor realizate sunt afișate în meniul
,,Noutati’’,iar progresul proiectului este accesibil în meniul ,,Activități desfășurate’’,el
fiind actualizat permanent
3. Galerie foto individuală structurată în concordanța cu Activitățile Proiectului
4. Modulul ,,youtube’’ cu filmari realizate este inglobat în ultimele postări pentru o mai
bună familiarizare cu activitățile proiectului
5. Suportul finaciar al UE este vizibil pe fiecare pagină de pe site-ul proiectului LIFE for
MARSH
6. Actualizarea site-ul, canalului video ,,youtube’’, cât și a paginii de socializare și forum
,,facebook’’ se realizeaza constant pentru o mai bună diseminare a informației și pentru
un feedback favorabil din partea comunităților locale
În urma realizării website-ului www.fundatiacarpati.ro/formarsh în limba româna şi în
limba engleză în octombrie 2013, acesta a ajuns ca în luna decembrie 2014 să aibă un număr de
2580 vizitatori şi 17034 vizite.
Ca urmare a realizării forumului de discuţii și a paginii de socializare
https://www.facebook.com/lifeformarsh în primul trimestru al anului 2013, în luna decembrie 2014
s-au înregistrat 324 de aprecieri. Adăugarea de conţinut foto/video/text, îmbunătăţirea website-ului
şi a pagini de socializare, precum şi monitorizarea traficului se realizează lunar sau ori de câte ori
este nevoie pe toată perioada proiectului. S-a realizat periodic lucrări de mentenanța a site-ului,
pentru îmbunătățirea interfeței și pentru a putea fi accesibil 24/7.
La structura de bază s-a creat în anul 2015 conform recomandărilor monitorului de proiect, un
meniu nou denumit ,,Rapoarte și Produse” care cuprinde următoarele pagini:
 Comunicate de Presă
 Rapoarte Științifice
 Rapoarte Proiect
 Panouri situri
 Publicații
În luna decembrie 2015 pagina proiectului a înregistrat un număr de aproximativ 10.000 vizitatori şi
151.000 vizite. În luna decembrie 2015 pagina Facebook a înregistrat peste 400 de aprecieri, fără
promovare comercială. Adăugarea de conținut foto/video/text, îmbunătățirea website-ului şi a
pagini de socializare, precum şi monitorizarea traficului s-a realizat lunar sau ori de câte ori a fost
nevoie pe toată perioada proiectului.
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În decembrie 2016 site-ul a ajuns să aibă un număr de aproximativ 12900 vizitatori şi
188.000 vizite înregistrate.
În decembrie 2017 site-ul a ajuns să aibă un număr de aproximativ 15.997 vizitatori şi
227.175 vizite înregistrate. Adăugarea de conţinut foto/video/text, îmbunătăţirea website-ului şi a
pagini de socializare, precum şi monitorizarea traficului se realizează lunar sau ori de câte ori este
nevoie pe toată perioada proiectului și după finalizare acestuia în cadrul activităților prevăzute în
planul After Life.
ACȚIUNEA E.3 - REALIZAREA ŞI INSTALAREA DE PANOURI INFORMATIVE ŞI
ELABORAREA RAPORTULUI FINAL PENTRU PUBLICUL LARG
În anul 2013, luna mai s-au realizat panourile informative în format 1000 x1500 mm. În
cursul lunii iunie s-a terminat montarea celor 12 panouri. Acestea conțin date privind descrierea
proiectului, a obiectivelor şi a acţiunilor acestuia și au avut rol informativ şi de atenţionare atât
pentru turişti cât şi pentru membrii comunităţilor locale, preentând 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.
Pe harta fiecărui panou s-au aplicat stickere cu locația amplasării panoului în teren. De
asemenea, s-au aplicat stickere cu mențiunea ,,Conținutul acestui material informativ nu reprezintă
în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și
coerenței informațiilor prezentate revine autorilor”.

Panourile au fost amplasate pe căile de acces la intrarea în siturile Natura 2000 şi în localitățile din
vecinatatea ariei proiectului (Braşov, Sânpetru, Hărman, Podul Oltului, Lunca Calnicului, Prejmer).
După finalizarea implementării acțiunii, 3 panouri au fost deteriorate de persoane rău intenționate.
Acest aspect va fi remediat prin înlocuirea panourilor. Cheltuielile financiare se vor susţine din
economiile care vor rezulta de la celelalte categorii bugetare.
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Pe toate materialele audiovizuale şi toate documentele prevăzute vor fi imprimate logo-urile Natura
2000 şi LIFE. În anul 2017 s-au mai realizat înc[ 2 panou informative înlocuirea panourilor
deteriorate.
ACȚIUNEA E4 CAMPANIE DE CONŞTIENTIZARE PENTRU PROMOVAREA SCIURILOR ŞI A BENEFICIILOR SOCIO-ECONOMICE
În anul 2013 pentru a se putea desfăşura acţiunea de conştientizare s-au realizat 200 Sepci cu logourile proiectului, LIFE şi Natura 2000 și 200 Tricouri cu logo-urile proiectului, LIFE şi Natura 2000
și s-au achiziţionat mănuşi protecţie, pungi gunoi, produse alimentare pentru copii (sucuri,
napolitane ciocolată, fructe).

În data de 26.04.2013 s-a desfăşurat prima campanie de conştientizare cu ajutorul elevilor din
clasele V, VI din Prejmer, clasele II, III din Hărman şi clasa VII din Lunca Câlnicului.
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Înainte de începerea acţiunii de conştientizare şi ecologizare s-au înmânat la fiecare persoană tricou,
şapcă, broşuri, mănuşi şi saci de gunoi. Elevii au fost împărţiţi în 2 echipe:

 o echipă s-a deplasat în Sit Natura 2000 - ROSCI0055 - Dealul Cetăţii Lempeş - Mlaştina
Hărman
 o echipă s-a deplasat în Sit Natura 2000 - ROSCI0170 - Pădurea şi Mlaştinile eutrofe de la
Prejmer
În urma acţiuni de acţiunii de conştientizare şi ecologizare s-au adunat 3 remorci de
gunoi (peturi, electronice, gunoi menajer, pungi, etc).
Pentru a întâmpina deversarea deşeurilor în sit-urile Natura 2000 s-a realizat şi o
conştientizare a persoanelor care au trecut prin zonă, a maşinilor cărora le-au fost înmânate broşuri.
Am fost ajutaţi şi de poliţia locală pentru ca acţiunea să se desfăşoare în deplină siguranţă. La
finalul acţiuni fiecare elev a primit sandwich, suc, apă şi dulciuri. Următoarea activitate de
conştientizare este propusă să aibă loc în perioada octombrie – noiembrie 2013, urmărind să crească
nivelul de conştientizare asupra importanţei habitatelor, speciilor şi a peisajelor din siturile Natura
2000. De asemenea se vor distribui material informative pentru buna promovare a proiectului.

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

În anul 2014 au fost organizate două acțiuni de ecologizare, prima acțiune de ecologizare a avut loc
în perioada 31 Martie - 4 Aprilie 2014 – Săptămâna verde LIFE FOR MARSH O săptămână
întreagă dedicată unui mediu mai curat! E modul în care echipa Fundației Carpați, împreună cu
studenții și cadrele didactice ale Facultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere din Brașov au
decis să tragă un semnal de alarmă către cei care doresc să se bucure de frumusețea naturii, dar
adesea uită să o îngrijească. Iar dovada acestui lucru sunt sutele de saci de gunoi strânși în cele 5
zile (31 Martie - 4 Aprilie) din aria proiectului LIFE FOR MARSH (Pădurea si mlastinile eutrofe de
la Prejmer si Dealul Cetatii Lempes – Mlastina Harman). La acestă acțiune au participat studenti din
anul III si IV (30), alături de șef lucrări dr. ing. Daniel Iordache (UNITBV), reusind să ecologizeze
8 zone (zona de langa sanatoriu, zona de lângă Popasul Caprioara și izvorul, pădurea și marginea
drumului spre Bod, Mlastina Prejmer, Pădurea Prejmer, zona Fântânița, zona containerelor). Am
fost surprinși de volumul și diversitatea resturilor menajere aruncate (pampersi, lame de ras, haine,
incaltaminte, sticle, peturi, resturi menajere), ceea ce confirmă faptul că desi media și diverși
militanti pro-natura se lupta cu schimbarea perceptiei si atitudinii omului de rand, lupta este inca la
început. Inițiativa se alatură multitudinii de acțiuni întreprinse și de către alte organizatii, cu ocazia
lunii pădurii ți venirii primăverii.
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A doua acțiune de ecologizare a avut loc în toamna anului 2014 în luna noiembrie, imediat
dupa plantarea puieților de anin. Acțiunea a fost realizată de membrii Fundației Carpați împreună cu
membrii ICAS Brasov și cu studentii de la Facultatea de Silvicultura si Exploatări Forestiere
Brasov, aceștia au adunat resturi menajere din Pădurea Prejmer şi de pe Dealul Lempeș. În final, sau strâns peste 50 de saci cu deseuri menajere, concluziile noastre fiind că în urma actiunilor
repetate de ecologizare si de constientizare a populatiilor locale cantitatiile de deseuri aruncate au
scăzut. Acesta este și scopul nostru acţiunea doreşte să schimbe mentalitatea oamenilor prin
implicarea active a acestora în acţiuni de educaţie.
Pentru a treia întâlnire cu reprezentanții și comunitățile dintr-o zonă similară care s-a realizat în
perioada 26 - 29 iunie 2014 în tabara ,,Camp Meierhof” din Eckartsau, Parcul Național Donau –
Auen, Austria s-au realizat ecusoane pentru identificarea copiilor, stegulețe, tricouri, șepcuțe, etc.
Acest parc național este situat între Viena și Bratislava și protejează una dintre ultimele zone umede
importante rămase în Europa Centrală. La acesta întâlnire au participat copiii din comunitățile
Hărman, Prejmer, Sânpetru și Brașov (Clasele V-VI-VII-VIII), profesori și membri ai Fundației
Carpați.
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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.
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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.

Pentru că educația ecologică începe de la cele mai fragede vârste, echipa proiectului LIFE FOR
MARSH a organizat o excursie în luna noiembrie adresat elevilor din clasele primare de la scoală
gimnaziala nr. 19 din Brașov. Elevii au primit materiale informative și stickere cu proiectul Life For
Marsh.
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În anul 2016, în luna aprilie sub motto-ul ,,Natura ne aseamănă, educația ne deosebește”, a
început săptămâna verde LIFE FOR MARSH, având scopul de a ecologiza siturile în care se
desfășoară proiectul. Alături, ne-au fost ca de obicei tinerii de la Facultatea de Silvicultură și
Exploatări Forestiere Brașov, membrii ai cercului de vânătoare și elevii clasei a X-a D de la Liceul
de Științe ale Naturii ,,Emil Racoviță” Brașov. Împreună, aceștia au strâns 600 de saci de gunoi din
zonele cunoscute deja ca fiind problematice din punct de vedere al managementului deșeurilor și s-u
împărțit pliante informative pentru conștientizarea publicului larg. Având sprijinul Poliției Rutiere
Prejmer, pe parcurcul acestei acțiuni s-au împărțit pliante participanților la trafic în zona Popasului
Căprioara - DN11 Brașov Târgul Secuiesc. Deși am organizat apoximativ 20 de ecologizări până la
această dată, din păcate, cantitatea de deșeuri adunată este aproximativ constată. Putem să spunem
că există o ușoară scădere pe timp de vară. În cadrul acțiunilor de ecologizare repetate pe care le-am
executat am identificat 4 zone în care cantitatea de deșeuri menajere este constant mare. Acestea
sunt parcarea de la Izvorul Căprioara DN11 Brașov-Târgul Secuiesc (proprietar CNADR), Poiana
de la stejarii izolați cu băncuțe (proprietar UAT Hărman), baza Dealului Lempeș - plecare traseu
tematic (proprietar UAT- Sânpetru) și cea mai gravă situație trup izolat pădure de stejari - vis a vis
canal locuințe - limitrof Lunca Câlnicului (proprietar UAT - Prejmer).

O a doua acțiune de ecologizare a avut loc în luna noiembrie a anului 2016 Fundația Carpați
împreună cu comunitatea de prieteni ”Party for You”, Agenția de Publicitate ”AdTeam” Brașov și
Asociația ”Aici pentru Tine” au organizat o acțiune de ecologizare în Aria Protejată ”Dealul
Lempeș” Brașov. Acțiunea se încadrează în programul ”Ecologizare prin socializare” a celor 2
organizații care ne-au solicitat pentru activități de ecologizare ce a avut loc sâmbătă, 14 noiembrie
2016 și a atras câțiva zeci de iubitori de natură, dornici să socializeze și să ne sprijne în acțiunea de
colectare a deșeurilor menajere. Ecologizarea a început din zona Aerodromului Sânpetru, zonă puțin
afectată de acest fenomen, până pe partea cealaltă a Dealului Lempeș, în apropiere de Hărman.
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În anul 2017 s-au realizat 600 broșuri, 100 de Ghiduri pentru refacerea și conducerea habitatului
protejat 91E0*, 100 de Ghiduri pentru conducerea habitatului protejat 91I0*, 100 Ghiduri pentru
condurerea habitatului protejat 7210*, 100 de Îndrumare pentru refacerea biodiversității prin
înmulțirea și plantarea speciilor rare Adenophora Liliifolia, Ligularia sibirica, Liparis loeseli, 100
de mape A4 pentru conferința finală de proiect în care s-au introdus toate materialele realizate.

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

111

ACȚIUNEA E5 DIMINUAREA
CONSERVĂRII ZONEI

IMPACTULUI

GRUPULUI

ȚINTĂ

ASUPRA

S-a realizat prima întâlnire cu comunități din zone similar. Această întâlnire a avut loc în perioada
30.05.2013 – 02.06.2013 în Austria, locația: Nationalpark Donau-Auen GmbH/ Schloss Orth, 2304
Orth an der Donau, Österreich. Comunitatea locală Hărman a efectuat deplasarea împreună cu
reprezentanți ai proiectului. În cadrul deplasării s-au efectuat vizite în parc, s-au discutat problemele
comunităţii legate de existenţa parcului şi influenţa acestuia asupra lor, s-a prezentat evoluţia
parcului şi dificultăţile întâmpinate de-a lungul timpului. Au existat discuţii libere cu privire la
modalităţile de îmbunătăţire a atitudinii grupurilor ţintă asupra conservării zonei.

Al doilea schimb de experiență a fost organizat în perioada 28 noiembrie – 1 decembrie în Parcurile
Naționale Donau-Auen, Austria și Ferto Hansag, Ungaria. Comunitățile locale din Sânpetru și
Prejmer au efectuat deplasarea împreună cu reprezentanți ai proiectului. Au fost vizitate centrele de
informare, unde după prezentări susținute de reprezentanții parcurilor, s-au dezbătut diverse
probleme de administrare, consevare, finanțare și implicare a comunitățiilor locale.
Participanții s-au deplasat în teren unde s-a evidențiat reușita metodelor aplicate. O parte inedită a
aspectelor discutate la P.N. Ferto Hansag a fost soluția prin care administrația parcului a găsit
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metode alternative de autofinanțare prin zootehnie. În plus, această metodă aduce și beneficii
conservării – de exemplu, pășunatul controlat favorizează menținerea speciilor de interes. Acesta
acțiune contribuie semnificativ la schimbarea percepției membrilor comunităților locale privind
beneficiile unei conservări durabile, prin integrarea cu alte activități conexe (turism, agricultura).

S-au realizat cele două trasee tematice, montarea celor 9 panouri tematice se va realiza
atunci cand vor exista condiții meteorologice favorabile.
Primul traseu vizează Mlaștina și Pădurea Prejmer și conține 7 panouri. “Prin Mozaicul
naturii”, este împărțit în două părți, cu două puncte de plecare diferite (Cetatea Prejmer pentru
Mlaștina Prejmer, respectiv Popasul Căprioara pentru Pădurea Prejmer). Durata de parcurgere este
de 2-4 ore.
Al doilea traseu, “Natură pas cu pas”, Hărman-Dealul Lempeș-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)- care conține 6 panouri. Durata de parcurgere
este de 2-4 ore. Activitățile disponibile sunt drumeția, observarea florei și a faunei.
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Cu banii relocați de la activitatea C1, s-a realizat un schimb de experiență cu elevii de
gimnaziu, menit a îmbunătați cunoștiințele în rândul tinerilor despre beneficiile conservării naturii.
A treia întâlnire cu reprezentanții și comunitățile dintr-o zonă similară s-a realizat în
perioada 26 - 29 iunie 2014 în tabăra ,,Camp Meierhof” din Eckartsau, Parcul Național Donau –
Auen, Austria. Acest parc național este situat între Viena și Bratislava și protejează una dintre
ultimele zone umede importante rămase în Europa Centrală. La acesta întâlnire au participat copiii
din comunitățile Hărman, Prejmer, Sânpetru și Brașov (Clasele V-VI-VII-VIII), profesori și membri
ai Fundației Carpați.

În 2014 și 2015, traseele tematice au fost suplimentate cu 3 panouri 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.
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 de 0,5 km în Mlaştina Hărman şi 1,0 km în mlaştina Prejmer.
Ulterior aceste podețe au fost realizate pe traseele tematice.
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În cadrul acestei acțiuni, în anul 2016 au fost refăcute săgețile distruse de către turiști și
marcajele traseelor tematice. În zona Dealul Lempeș - Mlaștina Hărman s-au montat 40 de panouri
de avertizare pentru interzicerea pășunatului pe întreaga suprafață a sitului, iar în zona Pădurii și
Mlaștinii de la Prejmer au fost montate 60 de astfel de panouri. Acestea au fost montate în urma
deciziei luate de către experții din cadrul proiectului, având în vedere impactul negativ al
pășunatului abuziv și intensiv.
Motivul acestei interziceri a fost faptul că aceștia au constatat că în zonele în care nu s-a mai
pășunat o perioadă de timp coroborat cu celelalte acțiuni ale proiectului (decolmatare izvoare,
colmatare/decolmatare canale, înlăturarea speciilor invazive baraje pentru ridicarea nivelului apei,
studiu hidro privind nivelul apei freatice înmulțirea speciilor de plante periclitate), habitatele și
speciile prioritare s-au refăcut.
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Se vor continua lucrările de recondiţionare a traseelor şi panourilor distruse ori de cate ori
este nevoie. În anul 2017, în urma monitorizări traseelor tematice s-a observat o frecvență a
turiștilor, aceste trasee aducând beneficii ariei protejate pentru că turismul s-a canalizat pe aceste și
s-a observat o diminuare a impactului turismului necontrolat. Acestea au fost curățațe anual prin
ecologizări.
5.2. ACȚIUNI DE DISEMINARE
Toate materialele informative conțin Logo-ul Life, Natura 2000, Life for marsh
4 Comunicate de presă
600 Broșuri A5, 12 pagini -privind proiectul Life for Marsh- obiective,
activități, parteneri, surse de finanțare, logo, logo-ul Uniunii Europene și LIFE,
website proiect, etc.
1 Banner proiect
500 Autocolante proiect, eliptice, 9 x 12 cm cu imagini vizate de proiect, titlul
proiectului, logo-ul proiectului, logo-ul Uniunii Europene, logo-ul LIFE
200 Postere, A2, imagini vizate de proiect, titlul proiectului, logo-ul proiectului,
logo-ul Uniunii Europene, logo-ul LIFE, etc.
600 Pixuri personalizate, logo proiect, logo LIFE, logo Uniunea Europeană,
logo parteneri
E1
Realizare logo proiect
Mini calendare (realizate cu imagini realizate în teren, siglele proiectului,
Natura 2000, Life, siglele partenerilor, titlul proiectului, etc.)
Insigne
Etichete text
Calendare de birou (calendare de birou personalizate cu fotografiile realizate de
staff-ul proiectului pe teren). Acestea conţin pe lângă imaginile edificatoare,
logo partenerii, sursele de finanţare, titlul proiectului, logo-ul proiectului, logoul Natura 2000 şi LIFE, adresa de website a proiectului
Stikere microbuz (Conţine logo-ul proiectului, Life şi Natura 2000, titlul
proiectului, etc)
Diplome si flayere ecologizare
Panouri interzicere pășunat
Flayere ecologizare
Website http://www.fundatiacarpati.ro/formarsh/
şi
https://www.facebook.com/lifeformarsh/
E2 forum
https://www.youtube.com/channel/UCYFm0xo_dh8R_XutzBIByBQ
de
discuţii
E3 12 Panouri informative
600 Broșuri care ilustrează importanţa speciilor/habitatelor din cele doua situri
Natura 2000 aflate în zona proiectului
E4
Ghid pentru refacerea și conducerea habitatului protejat 91E0*
Ghid pentru conducerea habitatului protejat 91I0*

2012

2013

2014

2015

2016

2017
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E5

Ghid pentru condurerea habitatului protejat 7210*
Îndrumar pentru refacerea biodiversității prin înmulțirea și plantarea speciilor
rare Adenophora Liliifolia, Ligularia sibirica, Liparis loeseli
Mape A4
300 Tricouri personalizate
300 Șepcuțe personalizate
Stegulețe personalizate
Ecusoane pentru identificarea copiilor in excursia din austria
Panouri tematice
2 Trasee tematice

5.3. EVALUAREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI
Prin implementarea proiectului de către o echipă formată din 42 de experți din diferite domenii
(experți hidrologi, experți habitate, experți plante, experți GIS etc.) s-a asigurat adoptarea celor mai
bune soluții și metode existente la data implementării, astfel încât nu s-a pus problema înregistrării
unor eșecuri. Planificarea proiectului a fost monitorizată permanent, intervenindu-se cu ajustări în
timp real acolo unde a fost cazul. Updatarea permamentă s-a realizat în funcție de progresul
înregistrat în teren și ca urmare a indicațiilor primite de la echipele de experți.
Toate metodologiile propuse (de monitorizare a regimului apei freatice, de refacere a habitatelor
91EO*, 91IO* și 7210*, de înmulțire a speciilor Ligularia sibirica, Adenophora liliifolia, Liparis
loeselii, de monitorizare a stării de conservare) au fost discutate și avizate de către grupurile de
experți. Aceste metodologii au fost ajustate în funcție de realitatea din teren, asigurându-se
permanent adoptarea celor mai bune soluții.
Activitatea de monitorizare a implementării și rezultatelor proiectului s-a realizat pe mai multe
planuri care au urmărit planificarea și ajustarea activităților, buna desfășurarea a acestora, realizarea
livrabilelor pentru fiecare acțiune, verificarea și validarea rapoartelor rezultate din proiect și
urmărirea indicatorilor propuși în cadrul acțiunilor. Acțiunea de monitrizare internă a proiectului a
fost implementată la nivel de partener, urmărindu-se permanent îndeplinirea sarcinilor și respectarea
termenelor de implementare. Monitorizarea s-a desfășurat în mod permanent de către managerul de
proiect și de către responsabilii pentru fiecare partener. În cadrul fiecărei activități s-a urmărit
progresul pe termen scurt, mediu și lung, de fiecare dată s-a ținut evidența evoluției sarcinilor
primite și s-a ajustat termenul/timpul necesar implementării în teren a celor mai bune soluții
tehnice.
Ședințele din cadrul proiectului au fost organizate săptămânal sau de fiecare dată când a fost
necesar și au avut rolul de asigura dezbaterea rezultatelor și problemelor și rezolvarea în timp real a
complicațiilor apărute. Un alt scop al întâlnirilor a fost acela de a evalua gradul de realizare a
obiectivelor și atingerea indicatorilor propuși. Evaluarea tuturor livrabilelor elaborate în cadrul
proiectului a fost realizată de către responsabilul științific împreună cu responsabilii pentru fiecare
activitate. O altă componentă a proiectului a constat în raportarea externă, în cadrul acesteia au fost
transmise către DIGI ENV LIFE Nature următoarele rapoarte însoțite de anexe constând în
planificări, rapoarte, livrabile și alte produse:
 Inception report - Raport de debut: Iunie 2013
 Progress report – Raport de progres: Februarie 2014
 Mid-term report - Raport de progres: Decembrie 2014
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 Progres report - Raport de progres: Ianuarie 2016
 Progres report - Raport de progres: Ianuarie 2017
 Final report – Raport final: Ianuarie 2018
Pentru monitorizarea succesului proiectului, au fost stabiliți în cererea de finanțare un set de
indicatori, aferenți scopului și obiectivelor propuse pentru proiect:

INDICATOR
D2.1. Suprafața delimitată cu borne și
împrejmuită cu gard viu
D2.2. Suprafaţa refăcută a stării naturale a
habitatului 91EO*
D2.3. Suprafaţa refăcută a stării naturale a
habitatului 91IO*

D2.4. Suprafaţa refăcută a a habitatului
7210*

D2.5. Gradul de reducere a impactului
activităţilor antropice

D2.6. Gradul de utilizare a bazei de date
GIS
D2.7. Gradul de informare a instituţilor,
localnicilor şi turistilor vis a vis de
importanta siturilor Natura 2000 si
eforturile făcute de LIFE pentru refacerea
habitatelor prioritare degradate

UM
1. Numărul de puieţi prinşi în fiecare an
2. Numărul de puieţi completati după primul an pentru gardul viu
3. Perimetrul bornat
1. Numărul de puieţi descopleşiti
2. Numărul de puieţi din degajari curente şi întârziate
1. Mărimea suprafeţei mobilizate în jurul semincerilor
2. Numărul de puieţi descopleşiţi
3. Mărimea suprafeţei de regenerare a stejarului
4. Numărul de puieţi plantaţi în completări
1. Suprafaţa inundată în urma colmatării drenurilor
2. Cantitatea de deşeuri rezultate în urma decolmatării (saci)
3. Cantitatea de vegetaţie rezultată în urma decolmatării (saci)
4. Cantitatea de cioate şi specii forestiere rezultate în urma decolmatării (remorci)
5. Cantitatea de specii invazive rezultate în urma decolmatării (saci)
6. Suprafaţa de habitat acoperită cu plantule viabile de Adenophora lillifolia,
Ligularia sibirica, Liparis Loeselii
Pentru păşunat se vor monitoriza:
1. Numărul de păşunări ilegale în interiorul siturilor
2. Numărul de încălcari al limitelor siturilor
3. Numărul de treceri prin mlaştină cu încălcarea gardului viu
Pentru turism se vor monitoriza:
1. Numărul de turiști care se abat de la traseu
2. Numărul de turiști care fac focul în sit
3. Numărul de turiști care practică motocrosul
4. Cantitatea de resturi menajere (nr. saci gunoi) rezultate în urma turismului
Pentru alte activităţi antropice:
1. Numărul de treceri prin interiorul sitului a maşinilor, buldozerelor,
excavatoarelor, căruţelor
2. Numărul de persoane care culeg plante (flori), ciuperci, fructe de pădure
3. Numărul de persoane care extrag material lemnos uscat, doborât la nivelul solului
4. Numărul de incendieri provocate ale miriştei în interiorul siturilor
5. Numărul de incendieri provocate ale miriştei limitrofe siturilor
6. Cantitatea de resturi menajere ale localnicilor deversate în interiorul siturilor
7. Numărul de maşini, buldozere, escavatoare, căruţe, animale care traversează situl
1. Volumul de date introduse în sistem/layere
2. Volumul de date utilizate în analiza celor mai bune măsuri de conservare
1. Numărul de persoane informate pe grupuri de interese: agricultori, păstori,
silvicultori, vânători, comunităţi şi administraţii locale, turişti, investitori, ONG-uri
şi instituţiile statului
2. Raport anual privind starea de conservare

Eficiența în diseminarea informațiilor a fost monitorizată pe parcursul implementării proiectului și a
fost îmbunatățită ori de cate ori s-a considerat necesar. Au fost publicate numeroase în presa locală,
referitoare la diferite acțiuni/evenimente desfășurate în cadrul proiectului. Pagina web a proiectului
a înregistrat o audiență și o vizibilitate ridicată, fiind accesată pe plan național și internațional.
Participarea echipei Life for Marsh la numeroase evenimente/conferințe internaționale pe toate
continentele a dus la înregistrarea unei foarte bune vizibilități a proiectului și a rezultatelor.
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Beneficiarul proiectului a devenit membru IUCN pe durata implementării proiectului fapt care a
facilitat diseminarea rezultatelor și acțiunilor la nivel European și internațional.
Echipa proiectului Life for Marsh a prezentat numeroase lucrări știintifice la conferințe
internaționale, fapt care atestă și promovează corectitudinea rezultatelor obținute. Numeroasele
întâlniri organizate cu diferite grupuri țintă/comunități/stakeholderi au contribuit la diseminarea
informațiilor privind proiectul și rezultatele atinse. Refacerea habitatelor în aria de implementare a
proiectului a înregistrat efecte majore atât din punct de vedere economic dar și social. Realizarea
ghidurilor de refacere a habitatelor și înmulțirea speciilor Ligularia sibirica, Adenophora liliifolia,
Liparis loeselii pot fi utilizate pentru menținerea/îmbunătățirea statutului de conservare al
habitatelor și speciilor la nivel național.
5.4. ANALIZA BENEFICIILOR PE TERMEN LUNG
1. BENEFICII ECOLOGICE
Beneficii pentru habitate, specii si situri Natura 2000
Prin implementarea proiectului Life for Marsh, s-a aplicat un set de acțiuni și măsuri care au
contribuit semnificativ la reducerea și/sau neutralizarea amenințărilor asupra speciilor și habitatelor
din cadrul proiectului contribuind la îmbunătățirea statutului de conservare al unor habitate
prioritare din siturile Natura 2000 ROSCI0055 - Dealul Cetăţii Lempeş - Mlaştina Hărman și
ROSCI0170 - Pădurea și Mlaştinile Eutrofe de la Prejmer.
Acțiunile de conservare concrete din cadrul proiectului precum: delimitarea şi materializarea
limitelor siturilor ROSCI0170 şi ROSCI0055 şi împrejmuirea cu gard viu a mlaştinilor periclitate
habitat prioritar 7210*, refacerea stării naturale, conservarea şi sprijinirea proceselor ecologice in
pădurile aluviale de la Prejmer, habitat prioritar 91E0*, măsuri de ajutorare a regenerării pentru
vegetaţia de silvostepă eurosiberiană cu Quercus sp. din habitatul prioritar 91IO*, refacerea
ecologică şi conservarea mlaştinilor de la Prejmer şi Hărman, habitat prioritar 7210*, reducerea
impactului antropic asupra habitatelor prioritare din aria proiectului au contribuit la îmbunătățirea
statutului de conservare, refacerea populațiilor de Ligularia sibirica, Adenophora liliifolia, Liparis
loeselii și reducerea presiunilor și amenințărilor exercitate asupra siturilor Natura 2000.
Proiectul Life for Marsh a contribuit de asemenea la îmbunătățirea atitudinii comunităților locale
asupra siturilor Natura 2000 ROSCI0055 - Dealul Cetăţii Lempeş - Mlaştina Hărman și
ROSCI0170 - Pădurea și Mlaştinile Eutrofe de la Prejmer și la implicarea activă a școlilor și
liceelor din zonă în activități de ecologizare, activități care pot continua pe termen lung, implicarea
elevilor putând determina în timp schimbarea comportamentului vis a vis de conservarea acestor
tipuri de habitate.
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Împrejmuirea cu gard viu și gard de lăturoaie a celor două mlaștini a contribuit semnificativ la
reducerea presiunilor și amenințărilor asupra habitatelor prioritare și a speciilor Ligularia sibirica,
Adenophora liliifolia, Liparis loeselii această acțiune având un impact benefic pe termen lung prin
stoparea accesului animalelor domestice, după instalarea completă a gardului viu și înlăturarea
gardului de lăturoaie acționând ca un filtru pentru speciile de fauna sălbatică. Sistemul de
monitorizare hidrologică a nivelului apei în mlaștină va genera de asemenea beneficii pe termen
lung determinând adoptarea în timp real a celor mai bune măsuri, pentru a asigura
menținerea/îmbunătățirea statutului de conservare al habitatelor și speciilor. Beneficiile proiectului
se vor resimți atât la nivel local cât și la nivel regional și național, cenozele edificate de Cladium
mariscus fiind puțin răspândite în România (mlaştinile Ţării Bârsei – jud. Braşov, Valea Morii –
jud. Cluj, Mangalia – jud. Constanţa şi marginea iazurilor de la Căldăruşani – jud. Ilfov).
Acțiunile desfășurate în cadrul proiectului și implicarea autorităților pe toată durata acestuia (Garda
de Mediu, APM, primăriile din zonă etc.) au determinat crearea unui cadrul de colaborare benefic
atrăgând astfel atenția asupra presiunilor și amenințărilor care sunt excercitate asupra mlaștinii. Cu
siguranță colaborarea cu aceștia va continua și după finalizarea proiectului în vederea
menținerii/îmbunătățirii statutului de conservare al habitatelor și speciilor. Atât autoritățile de mediu
cât și alte instituții din domeniu vor beneficia de baza de date GIS elaborată în cadrul proiectului, la
solicitarea acestora putând fi accesată și utilizată pentru soluționarea unor problematici apărute.
Trebuie menționat faptul că neimplementarea proiectului Life for Marsh ar fi determinat o
degradare accelerată a habitatelor și speciilor, la stadiul la care a început implementarea acestuia
sesizându-se o deteriorare majoră a acestora. De asemenea, la stadiul începerii proiectului presiunea
dezvoltării urbanistice în ambele situri era foarte mare, pe parcursul proiectului s-au edificat
autoritățile locale în legătură cu existența celor două situri și cu restricțiile urbanistice asociate
acestora. Echipa proiectului consideră că aceste realizări au dus la o reducere la proiectelor
urbanistice din zonă, iar în zona mlaștinii Hărman chiar la o stopare. Aceste aspecte au fost
surprinse și în cadrul activităților de monitorizare, pe durata implementării proiectului statutul de
conservare al habitatelor fiind îmbunătățit.
Proiectul are o relevanță foarte importantă mai ales datorită Directivei Habitate, asumându-ne ca
țară menținerea stării de conservare a speciilor de interes comunitar și implementarea corectă și
eficientă a rețelei europene Natura 2000.
2.SUSTENABILITATE ȘI BENEFICII PE TERMEN LUNG
Habitatele naturale au fost distruse de-a lungul timpului fie prin drenaj, împădurire sau utilizarea
intensivă a agriculturii, în timp ce habitatele semi-naturale au suferit frecvent datorită abandonului
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și neglijării, ducând la degradarea unor habitate și periclitarea unor specii. Proiectele LIFE sunt
concepute pentru a răspunde acestor amenințări prin restabilirea proceselor fizice și biologice care
stau la baza habitatelor naturale și prin restabilirea formelor durabile de gestionare a terenurilor care
mențin habitatele semi-naturale.
Expertiza echipei de implementare a proiectului a contribuit și va contribui la obținerea unor
beneficii pe termen lung atât la nivel local cât și la nivel național, dezvoltarea acțiunilor începute în
cadrul proiectului Life for Marsh se va realiza în cadrul unui alt proiect al cărui scop îl va constitui
elaborarea planului de management pentru cele două situri în care vor fi implicați acești experți.
În cadrul proiectului Life for Marsh ne-am axat foarte mult pe creșterea vizibilității și promovarea
rezultatelor acestuia la nivel internațional prin participarea echipei la conferințe internaționale și
grupuri de lucru consacrate. Rezultatele participării nu s-au lăsat așteptate, Fundația Carpați
devenind membru IUCN și participând activ la dezbaterile privind conservarea habitatelor și
speciilor atât la nivelul Europei cât și la nivel internațional. De asemenea, discuțiile purtate cu
specialiștii internaționali au fost foarte benefice pentru proiect, determinând astfel adoptarea unor
măsuri eficiente la nivel de proiect, aceștia promovând proiectul Life for Marsh în cadrul rețelelor
de cercetători internaționali (Societatea pentru Restaurare Ecologică, IUCN etc.). Prin intermediul
acestor participări s-a asigurat transferul metodologiilor și vizibilitatea acțiunilor implementate la
nivelul proiectului.
Problematica existentă la sfârșitul proiectului și asupra cărora echipa proiectului se va concentra și
în viitor o reprezintă înmulțirea speciei Liparis loeselli în condițiile de laborator dat fiind faptul că
numărul exemplarelor este foarte mic și nu ne-am permis să luăm probe suficiente pentru înmulțire
și care să nu afecteze mediul natural al celor existente. Înmulțirea speciei Liparis loesseli va fi o
acțiune care va continuată în toate proiectele de conservare din sit, precum și în Planul After Life
prin testarea altor metode și tehnici. Cumpărarea de terenuri s-a dovedit a fi o acțiune extrem de
dificilă, deși a început cu aproape un an mai devreme decât era programată inițial și s-a extins pe
toată perioada de implementare a proiectului. Dificultățile au fost generate de modificarea legislației
naționale în perioada de implementare a proiectului, a dezinformării existente la nivelul autorităților
locale cu privire la categoria de folosință a terenurilor, a neconcordanței între cartea funciară și
fișele standard ale siturilor Natura 2000, a indeciziei (transmiterea responsabilității către alte
autorități) autorităților centrale naționale (Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii, Ministerul
Fondurilor Europene) de a lua o hotărâre cu privire la solicitările noastre și nu în ultimul rând a
lipsei de hotărâre a autorităților locale de a da hotărâri, care în opinia noastră și a casei de avocatură
consultată nu contraveneau legii.
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Beneficiarul proiectului fiind custodele celor două situri Natura 2000 reprezintă un foarte mare
avantaj, deoarece se vor continua protocoalelor cu administraţia locală în vederea păstrării unui
managementului adecvat al păşunatului în vederea menținerii statutului de conservare al habitatelor
și asigurându-se prezența speciilor. De asemenea, acesta va putea continua acțiunile proiectului prin
aplicarea în calitate de custode pentru a obține și alte surse de finanțare.
Beneficii economice si sociale pe termen lung
La implementarea proiectului au participat un număr de 42 de persoane, dintre care o parte vor
continua activitățile și după finalizarea proiectului. Beneficiarul proiectului fiind o asociație
neguvernamentală a creat oportunitatea dezvoltării instituționale a societătii civile, oferind
posibilitatea mai multor persoane tinere să fie angajate în cadrul proiectului. Promovarea celor două
situri de interes comunitar (prin intermediul site-ului web și a rețelelor sociale, a tuturor
materialelor elaborate în cadrul proiectului), amenajarea locurilor de picnic și amenajarea traseelor
tematice (dotate cu infrastructură informativă) a dus la creșterea numărului de turiști, cu implicații
asupra economiei locale. Proiectul a avut un impact semnificativ asupra comunităților locale prin
realizarea schimburilor de experiență cu zone similare, efectele pozitive resimțindu-se prin
susținerea proiectului și susținerea inițiativelor de colectare a deșeurilor depozitate în interiorul
siturilor.
Continuarea acțiunilor proiectului de către beneficiari sau alți stakeholderi
În conformitate cu obligațiile asumate și prevederile Planului After LIFE o parte din acțiunile
proiectului Life for Marsh vor fi continuate și dupa încheierea proiectului. Pentru asigurarea
implementării acțiunilor a fost realizată urmatoarea planificare:
 Întreţinerea gardului viu și a gardului de lăturoaie C1 (responsabil: FC)
 Continuarea măsurilor propuse prin proiect pentru activitatea C2. Prin intervenţiile
silvculturale obişnuite, Direcţia Silvică Braşov va ţine sub control speciile invazive (fiind
gestionarul fondului forestier al celor două situri). În acelaşi timp, lucrările prevăzute în
proiect vor asigura un statut favorabil pentru speciile edificatoare ale habitatului în raport cu
celelalte specii nedorite. Ciupercile şi bolile periculoase sunt virulente în special în prima
fază de dezvoltare a aninilor şi a celorlaltor specii, după atingerea stării de masiv (optim al
habitatului), biocenoza este stabilă prin măsuri proprii de apărare. Administratorul va
asigura menţinerea stării de conservare (responsabili: FC, INCDS, Primăria Prejmer,
Direcţia Silvică Braşov).
 Aplicarea măsurilor, propuse prin proiect (C3), privind măsurile de ajutorare a regenerării
stejarului din vegetaţia de silvostepă habitat prioritar 91IO* (responsabili: administratorii de
păduri, FC)
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 Aplicarea măsurilor (C4), propuse prin proiect, privind refacerea ecologică a mlaştinilor
habitatelor din zona de studiu (responsabili: primăriile locale, FC).
 Urmărirea utilizării sistemelor de protecţie a stânelor, în vederea asigurării unui păşunat
reglementat şi în acest fel diminuarea conflictelor (C5) (responsabili: primării locale,
custodele siturilor, respectiv proprietari de ferme).
 Dezvoltarea bazei de date create prin proiect (C6). Beneficiul elaborării bazei de date în
sistem GIS este reprezentat de faptul că toate informațiile culese în cadrul proiectului vor fi
stocate și interpretate în mod unitar. Aceasta va avea ca scop monitorizarea efectelor
măsurilor de conservare implementate, prin studiul evoluţiei parametrilor regimului hidric al
solului, ai regimului nutritiv şi ai stării de sănătate a florei, comparativ, pornind de la o stare
initiala evaluată. Se va realiza modelarea evoluţiei ecosistemelor în funcţie de modificările
generate de măsurile de conservare propuse în proiect. După terminarea proiectului,
beneficiarul va actualiza periodic baza de date GIS, atât din punct de vedere al informațiilor
spatiale cât și a metadatelor, în funcție de datele colectate în procesul de monitorizare.
Beneficiarul are această obligație, fiind custode al acestor situri, iar elaborarea acestei baze
de date GIS ar fi foarte utilă în managementul acestora și adoptarea deciziilor potrivite în
vederea conservării biodiversităţii (responsabil: FC).
 Continuarea protocoalelor cu administraţia locală în vederea păstrării unui managementului
adecvat al păşunatului (responsabil: FC).
 Supravegherea aplicării măsurilor de reducere a turismului necontrolat propuse prin proiect
(C5) (responsabili: FC, primării).
 Menţinerea paginii web a proiectului de către administratorul sitului cu adăugarea
informaţiilor şi datelor noi, ulterioare finalizării proiectului (E2) (responsabili: INCDS şi
FC).
 Continuarea campaniilor de conştientizare pentru promovarea acţiunilor de conservare a
siturilor Natura 2000 de către custodele siturilor, din fonduri proprii şi atrase din alte surse
de finanţare. În acelaşi mod, vor fi continuate campaniile de conştientizare pentru
promovarea SCI-urilor şi a beneficiilor socio-economice ale acestora. Întreţinerea panourilor
informative instalate (responsabil: FC).
3.REPLICABILITATE, DEMNSTRAȚIE, TRANSFERABILITATE, COOPERARE
Acțiunile implementate în cadrul proiectului Life for Marsh vor putea fi replicate/transferate și în
cadrul altor situri Natura 2000/proiecte la nivel național, asigurându-se astfel refacerea/menținerea
statutului de conservarea al acestora, cu implicații directe asupra angajamentului pe care țara
noastră îl are în cadrul Directivei Habitate. De asemenea, proiectul Life for Marsh poate asigura
transferul către alte autorități/proiecte a tehnicilor de monitorizare hidrologică a mlaștinilor, în acest
mod putându-se determina soluțiile optime care necesită a fi adoptate în programele de
refacere/reconstrucție a proceselor naturale. Proiectul poate constitui un exemplu privind metodele
aplicate pentru prevenirea degradării habitatelor de mlaștină datorat activităților antropice
(împrejmuirea cu gard viu și gard de lăturoaie, eliminare plante invazive, interzicerea pășunatului
etc.). Metodologia de reproducere a puieților de stejar folosind sămânța recoltată din arborii
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seminceri din cadrul habitatului 91EO* poate fi utilizată și de către alte
autorități/proiecte/beneficiari/custozi și de asemenea poate fi extinsă la nivel național. Aplicarea
scenariului cu cea mai mică intervenție invazivă (bararea canalelor de scurgere și creșterea treptată
a nivelului apei freatice) poate fi preluată pentru facilitarea apariției speciilor Ligularia sibirica și
Adenophora liliifolia.
În cadrul proiectului Life for Marsh s-a reușit în premieră înscrierea în cartea funciară calitatea de
arie natural protejată pentru terenurile achiziționate de către beneficiarul proiectului, cu implicații
asupra tuturor terenurilor situate în siturile Natura 2000. Schimburile de experiență efectuate cu
comunitățile locale în afara țării (atât copii cât și reprezentanți ai stakeholderilor) pot replicate în
cadrul altor inițiative/proiecte, cu beneficii asupra îmbunătățirii percepției comunităților asupra
serviciilor ecosistemice generate de către siturile Natura 2000. Drept urmare a implementării
proiectului Life for Marsh s-au inițiat mai multe proiecte la nivel național care vizează restaurarea
proceselor naturale și înlăturarea plantelor invazive (proiecte implementate prin EEA Grants).
4. CELE MAI BUNE PRACTICI
Activitățile proiectului Life for Marsh care se înscriu în acestă categorie sunt legate în principal de
aplicarea pe teren a activităților de restaurare a proceselor naturale utilizând diferite tehnici, astfel
încât să poată fi menținut/îmbunătățit statutul de conservare a habitatelor pe plan național. De
asemenea, schimburile de experiență efectuate cu comunitățile locale în afara țării reprezintă
beneficii pe termen lung pentru îmbunătățirea pe termen lung a percepției comunităților asupra
serviciilor ecosistemice generate de către siturile Natura 2000. Așa cum am menționat, proiectul
poate constitui un exemplu privind metodele aplicate pentru prevenirea degradării habitatelor de
mlaștină datorat activităților antropice (împrejmuirea cu gard viu și gard de lăturoaie, eliminare
plante invazive, interzicerea pășunatului etc.) și prin aplicarea scenariului cu cea mai mică
intervenție invazivă (bararea canalelor de scurgere și creșterea treptată a nivelului apei freatice)
pentru facilitarea apariției speciilor Ligularia sibirica și Adenophora liliifolia și ghidurile de
refacerea a habitatelor protejate 91EO*, 91IO*, 7210*.
5. INOVAȚIE ȘI CARACTER DEMONSTRATIV AL PROIECTULUI
O bună parte din acțiuni s-au înscris în categoria acțiuni demonstrative, după cum urmează:
 tehnici de monitorizare hidrologică a mlaștinilor pentru identificarea soluțiilor optime care
necesită a fi adoptate în programele de refacere/reconstrucție a proceselor naturale.
 metodele aplicate pentru prevenirea degradării habitatelor de mlaștină datorat activităților
antropice (împrejmuirea cu gard viu și gard de lăturoaie, eliminare plante invazive,
interzicerea pășunatului etc.)
 metodologia de reproducere a puieților de stejar folosind sămânța recoltată din arborii
seminceri din cadrul habitatului 91EO*
 aplicarea scenariului cu cea mai mică intervenție invazivă (bararea canalelor de scurgere și
creșterea treptată a nivelului apei freatice) pentru facilitarea apariției speciilor Ligularia
sibirica și Adenophora liliifolia.
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înscrierea în cartea funciară calitatea de arie natural protejată pentru terenurile achiziționate
de către beneficiarul proiectului, cu implicații asupra tuturor terenurilor situate în siturile
Natura 2000
schimburile de experiență efectuate cu comunitățile locale în afara țării (atât copii cât și
reprezentanți ai stakeholderilor) cu beneficii asupra îmbunătățirii percepției comunităților
asupra serviciilor ecosistemice generate de către siturile Natura 2000
colmatarea drenurilor, decolmatarea izvoarelor, eliminarea speciilor invazive

6.INDICATORI PE TERMEN LUNG AI SUCCESULUI PROIECTULUI
Mai jos sunt descriși câțiva indicatori ai succesului proiectului Life for Marsh pe care îi considerăm
relevanți în evaluarea impactului acestuia.
 număr de protocoale cu administraţia locală în vederea păstrării unui management adecvat al
păşunatului
 număr de sisteme de protecţie a plantaţiilor în vederea asigurării viabilităţii plantaţiilor
 menținerea materializării limitele siturilor ROSCI0170 şi ROSCI0055 și suprafața
întreținută a împrejmuirii cu gard viu/lăturoaie a mlaştinilor periclitate (habitat prioritar
7210*)
 număr de patrulări
 număr de schimburi de experienţă cu localităţi cu acelaşi statut (vecine cu Situri Natura
2000
 mărirea suprafeţei de habitat 91I0*
 mărirea suprafeţei de habitat 91E0*
 mărirea suprafeţei de habitat 7210*

6.2. SISTEMUL CONTABIL
Pentru evidențierea separată a costurilor aferente proiectului LIFE FOR MARSH, partenerii au creat
analitice sau centre de cost în sistemul contabil, pentru înregistrarea distinctă a cheltuielilor aferente
finanțării comisiei și pentru o evidență mai riguroasă a costurilor. Beneficiarul coordonator (FC) a
evidențiat toate cheltuielile proiectului aferente finanțării primite de la UE, într-o balanță distinctă,
având analitice pe conturile de cheltuieli, salarii, creând conturi bancare și de casă separate pentru
proiect. Cofinanțarea FC este provenită din serviciile de cercetare prestate de aceasta și este evidențiată
în balanța activității economice. Partenerul UTBV are un sistem de gestionare individuală a proiectelor
cu finanțare externă nerambursabilă. FC și UTBV nu au recuperat TVA-ul aferent cheltuielilor
efectuate, deci solicită și rambursarea TVA-ului. Beneficiarul asociat INCDS a recuperat TVA-ul
aferent cheltuielilor sale, deci în raport se solicită valoarea fără TVA.
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Partenerii INCDS și UTBV au proceduri riguroase în privința aprobării costurilor, instituite încă
dinaintea începerii implementării proiectului. Pentru fiecare achiziție se întocmește un referat de
necesitate, care trebuie aprobat de către responsabilul de proiect / șeful de secție, apoi necesită viza
responsabilului financiar / contabilului șef, urmând a fi în final aprobată de reprezentantul legal.
Achiziția efectivă nu poate fi demarată fără existența prealabilă a unui referat aprobat de toate cele trei
niveluri de conducere. În cazul FC, referatele pentru achiziții semnificative sunt aprobate de
responsabilul financiar și apoi de administrator. Achizițiile prevăzute în proiect au fost realizate,
respectându-se legislația în vigoare, prin întocmirea documentației aferente, în funcție de valoarea
obiectului achiziționat, asigurându-se nediscriminarea ofertanților și participarea liberă la competiție.
În legătură cu modul de întocmire a pontajelor, acestea respectă formatul agreat de CE și există atât în
format electronic, cât și fizic. Fiecare angajat și-a predat pontajul la începutul lunii următoare, pentru o
evidențiere cât mai precisă a timpului lucrat pe proiect. Fiecare pontaj necesită aprobarea responsabilului
desemnat al instituției din care face parte (UTBV, Ionescu Ovidiu; INCDS, Fedorca Ancuța; FC, Ionescu
Georgeta).
Facturile aferente proiectului conțin referința acestuia, LIFE11NAT/RO/828, pentru a evita ambiguități
referitoare la înregistrarea în contabilitate. Unde a fost posibil, această referință a fost inserată în datele
cumpărătorului sau în descrierea produsului.
6.3. MODUL DE IMPLEMENTARE AL PARTENERIATULUI (DACĂ ESTE RELEVANT)
Copii ale documentelor contabile ale partenerilor sunt predate responsabilului financiar și achiziții cel
puțin o dată la 3 luni pentru UTBV și lunar pentru INCDS, pentru a fi introduse în aplicația de raportare și
pentru a avea o situație actuală a progresului financiar al proiectului, atât la nivel de partener, cât și la
nivel de categorii bugetare. De asemenea, o situație exactă pe activități este întocmită, pentru a estima
dacă progresul tehnic este în strânsă corelație cu cel financiar. Informația financiară a fost introdusă de
Beneficiarul Coordonator (asistentul manager, financiar și achiziții este parte din staff-ul acestuia), pe
baza documentelor justificative primite de la Beneficiarii Asociați.
6.4 RAPORTUL AUDITORULUI
Auditul proiectului a fost realizat de către S.C. Decreso Consult S.R.L., AUTORIZATIE CAMERA
AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA NR.039/01.06.2001, auditor NICOLAE BAJAN, având
sediul în Braşov, Bd.Grivitei nr.86 sc.C ap.2.
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7.3 ANEXE DISEMINARE
7.3.1. Anexat Layman Report pdf. – AD
7.3.2 AFTER LIFE Romanian
Proiectul LIFEFORMARSH s-a desfăşurat in perioada 2012-2017 la 2 ani după preluarea in
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 .
1 Pregătirea proiectului din punct de vedere administrativ (A1) şi managementul
proiectului (F1) au 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
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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.
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.
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
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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 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. In acest
sens se var reînnoi protocoalele cu cele trei UAT-uri .Banda de arătura impotriva incendiilor se va
executa anual.Echipamentele achizitionate prin proiect permit Fundaţiei Carpaţi realizarea acestor
lucrări cu costuri minime pe care le poate susţine şi in următorii ani chiar dacă nu dispune de alte
finanţări. Refacerea locurilor de picnic degradate râmâne 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
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
inaintea realizării Planurilor de management al acestora, axat doar pe conservarea speciilor şi
habitatelor prioritar. Acest fapt permite o abordare mai coerentă a viitorului proiect propus pentru
realizarea Planurilor de management precum şi realizarea unor măsuri pertinente şi realizabile
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asupra speciilor şi habitatelor necesare conservării . Proiectul LIFE FOR MARSH a apărut la
momentul oportun pentru a stopa degradarea şi chiar dispariţia acestor habitate şi specii, într-un
moment de expansiune a pieţii imobiliare din România şi a subvenţiilor greşit acordate în sectorul
zootehnic.
7.3.2 AFTER LIFE English version
LIFEFORMARSH Project was carried out between 2012-2017, 2 years on from taking up in
custody the sites of NATURA 2000 by CARPATHIAN WILDLIFE FOUNDATION.
Transilvania University of Braşov and the National Institute for Research and Development
in Forestry Marin Drăcea SCDEP Braşov, are reference public institutions in the field of research
and environmental protection in the deployment area of the project. LIFE FOR MARSH Project is
the first project dedicated to habitat and species protection from the sites ROSCI0170 The forest
and eutrophic marshes from Prejmer and ROSCI 0055 Dealu Cetăţii Lempeş and Hărman Marsh.
The activities referred to in the project aimed to conserve and enhance the natural processes
in 7210*, 91I0*, 91E0* habitats. They are continuing after the conclusion of the project since the
purpose of Natura 2000 sites is to maintain and rebuild the habitats included hereto. The
implementation manner of continuous actions depends mostly on subsequent funding which the
CARPATHIAN WILDLIFE FOUNDATION, in the capacity of custodian as well as other
institutions shall access. A minimum number of works shall be conducted regardless the funding in
order to maintain the achievements of LIFEFORMARSH Project.
1 The arrangement of the project from administrative approach (A1) and the
management of the project (F1) clearly defined the guiding lines of the management for the two
sites and future projects. In this respect, in the forthcoming general meetings of CARPATHIAN
WILDLIFE FOUNDATION, two persons in charge shall be elected within its members (a technical
responsible and an administrative one) for each and every site who will be involved in all projects
and who will carry out the monitoring of the works concluded by LIFE FOR MARSH Project.
2 The analysis of the interest groups (A2) and the social and economic impact (D3). The
two Natura 2000 sites are located in strong anthropized areas with a population in change from
locals who make a living from agriculture and livestock farming, a relatively poor population to the
occurrence of an above-average income population, (nature lovers) who invaded the agricultural
land and also attempting to invade the lands from protected areas, who want to live in the nature,
but with all the comfort provided by the city and for whom residential areas were developed, with
major and definitive implications for the environment.
The challenges related to the foregoing shall make the subject of new projects, but also bachelors’
or masters’ degree theses for the students of the Faculty of Sociology within Transilvania
University of Braşov.
3. The analysis and monitoring of the hydro-pedological regime. The achievement of the
marsh hydrological regime monitoring system by means of wells, as well as the existence of the
drilling machine represent a major asset to be used in future hydrological or wet areas research
projects, as well as an educational material for bachelors’ or masters’ degree theses for the students
of the Faculty of Silviculture and Forest Engineering, Departments of Hydrology, Botany and
Pedology within Transilvania University of Braşov. The Members of the Foundation shall collect
data at least twice a month from the monitoring network of the hydrological regime.
4. The purchase of land and short-, medium- and long-term lease inside Natura 2000
sites (B1) although achieved only in 23% with a difficult process, the purchase of land (degraded
priority habitats or with the potential for degradation) from Natura 2000 sites, still remains one of
the best means of protection by provisional fencing for their restoration. As from the previous
experience, the awareness of the owners concerning the works which may be conducted in Natura
2000 sites and in immediate proximity is longer than the projects’ term. A part of the land from the
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area is owned by several persons with the residence abroad and who would like to sell. The
management plan to be drawn up following the project submitted in December 2017 shall also refer
to a measure which to enable the purchase of the land in the future.
Further, we also propose to achieve small grants of Mayor’s Office, the Environmental Protection
Agencies, the Land Registry Office and funding mechanisms awareness (POIM, LIFE, EEA Grant),
which after the trading of the land from Natura 2000 sites shall be annotated in the Land Register as
Land in Natura 2000 site. As for the land owned by LGAs we shall work towards with the
Environmental Protection Agencies, Forest Guard, State and LGAs Forest Districts to benefit from
the same subsidies as the private ones for which compensation payments were obtained. As for the
local communities under private ownership or state public ownership, the imposition of restrictions
(especially for the extraction of wood) shall attract the revenues reduction at the level of the local
community with implications for the conservation of areas indeed sensitive.
5. Bordering and materializing the limits of the sites ROSCI0170 The forest and
eutrophic marshes from Prejmer and ROSCI 0055 Dealu Cetăţii Lempeş and Hărman Marsh
and surrounding with a green fence the threatened priority habitat marshes
The replacement of the ruined marks with the in-stock ones. The cut-off fence will be repaired
where necessary and additions will be made at the green fence in spring and autumn months with
the plants produced by the students in the polytunnel from Sânpetru and the greenhouse from the
headquarters of INCDS SCDEP Braşov. All three institutions will be involved in the continuation
of this action.
6. Natural state restoration, conservation and support of the ecological processes
within alluvial forests from Prejemer, 91E0* priority habitat. In the next years, the alder plants
from the 8.4 hectares wooded with alders shall be weeded, and also additions shall be made where
necessary. They shall be executed together with Măieruş Forest District, the new administrator of
Prejmer Forest, also responsive during the project. The alders’ spraying for the attack of Agelastica
alni will be made by Carpathian Wildlife Foundation.
7. Measures to support the natural regeneration of Euro-Siberian forested-steppe with
Quercus sp. vegetation of 91I0*priority habitat. The weeding of oak plants and additions, where
appropriate shall be continued. The management project to be drawn up following the submitted
project shall propose the increase of 91I0* habitat to the detriment of the Norway pine planted and
which reached the age of exploitability. The oak plants will be produced in the polytunnes UTBV
and the greenhouse from INCDS from the acorn collected by students and pupils during their
internship or ecological activities, and then moved in the polytunnel purchased by the project to be
planted in the site. The arrangement of actions shall remain in the charge of Carpathian Wildlife
Foundation. The spraying operation against the mildew shall be carried out by Carpathian Wildlife
Foundation whenever necessary.
8. The ecological reconstruction and conservation of Prejmer and Hărman eutrophic
marshes, 7210* priority habitat. The main conservation measure with the greatest demonstrated
impact to reconstruct the marshes and 7210 habitat was to stop the grazing. This shall be maintained
inside the marshes for minimum 3 more years. Maintaining the level of the groundwater by keeping
the dams built on the side channel at Hărman, keeping the beaver species inside the marsh at
Prejmer, cleaning the springs. The observance of these measures shall remain in the charge of
Carpathian Wildlife Foundation, the custodian of the two sites.
Increasing the level of the groundwater in the high areas where due to intensive grazing, the
measures proposed in the project were not sufficient; they shall be achieved by conservation or
research projects, using the stripping scenario achieved within A3 action. This measure shall be
mandatorily included in the management plan to be drawn up following CARPASIT project
submitted for financing at POIM axis 4 in December, 2017
9. Decreasing the human impact on priority habitats within the project area. The
measure to forbid grazing in the marshes shall also apply for the alder and forest steppe oak, in
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addition to the use of electric fences for sensitive areas. In this regard, the protocols with the three
LGAs shall be renewed. The plowing strap against fire shall be made on a yearly basis. The
equipment purchased by the project allows to Carpathian Wildlife Foundation to conduct such
works with minimum costs, being able to bear them during next years although not in possession of
any other funding. The restoration of the degraded picnic areas shall also remain in the charge of
Carpathian Wildlife Foundation who will seek support at the administrator of the sites forest stock.
10. The development of GIS database of the project. The GIS database of the project
shall remain in the management of Carpathian Wildlife Foundation which shall use and update it on
every new project, or anytime there exists collected data on priority species and habitats. The data
collection access on priority species and habitats from the two sites shall be conditioned by
Carpathian Wildlife Foundation by means of the new proposed regulation on making available the
data concerning their occurrence, distribution and spread.
11. Website and Forum for discussions. The web page of the project shall be maintained
by the sites’ custodian and shall be updated with all information concerning the actions to be carried
out within the sites on priority species and habitats. There shall be created new links by means of
the Carpathian Wildlife Foundation site laying down its forthcoming projects. The action shall
remain in the charge of Carpathian Wildlife Foundation and INCDS Marin Drăcea.
12. Continuation of awareness campaigns to promote the conservation measures of
Natura 2000 sites. Promote conservation action on Natura 2000 sites is a long-term process which
must be carried out systematically and applied for every country and community specific
characteristics and development. The exaggeration of conservation measures, imposing
unreasonable restrictions determined by a wrong knowledge of the issue attract in most cases
reverse reactions with contrary effects, many times on the species and habitats. The various
situations existing in the strong human impact sites, as these two sites of the project, the
involvement in their management in the capacity of custodian entitle us to continue such actions by
the principles of moderate conservation approach which should pursue individuals to the fore and
nature alongside them. Where we succeeded with such actions, the output is seen and the costs are
minimum.
LIFE FOR MARSH Project was a breakthrough project in Natura 2000 sites, started before
completing their management plans, focused only on the priority species and habitats. This allows a
more coherent approach of the forthcoming project proposed to complete the management plans, as
well as taking certain relevant and achievable measures on the species and habitats needed for their
conservation. LIFE FOR MARSH Project occurred at the right moment in order to stop the
degradation and even the loss of such habitats and species, in an expansion moment of the real
estate market in Romania and the wrong subsidies awarded in the zootechnical field.
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