
Identificarea și selecția siturilor
Natura 2000

Siturile Natura 2000 sunt selecționate în scopul 
de a se asigura supraviețuirea pe termen lung a 
speciilor și a habitatelor protejate în temeiul 

Directivei privind păsările și al Directivei privind 
habitatele. (Directive ale Comisiei Europene)

Identificarea și selecția siturilor pentru 
includerea în rețeaua Natura 2000 se realizează 
pe baza unor criterii științifice, în conformitate 
cu criteriile de selecție stabilite în cele două 

directive.

Aflați mai multe:
www.carpasit.fundatiacarpati.ro

ROSCI 0207
Postăvarul

Ce este:
Arie naturală protejată de interes comunitar

(la nivelul Uniunii Europene),
Sit de Importanță Comunitară (SCI) din rețeaua 

siturilor Natura 2000

Altitudinea:
1783 max., 728 min., 1146 med.

Se suprapune peste o arie naturală protejată de 
interes național (rezervație naturală):

Muntele Postăvaru (2.253)

Încadrarea teritorial-administrativă:
Județul Braşov: Brașov, Predeal, Râșnov, Săcele

Bioregiunea:
Alpină

Ecoregiunea:
Carpaţii Orientali

Editorul materialului: FUNDAȚIA CARPAȚI

Data publicării: 15.04.2021

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod 
obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene 
sau a Guvernului României

Perioada de implementare a proiectului: 
01.01.2020 – 31.12.2022

Denumire proiect: Elaborarea planurilor de 
management pentru siturile de importanţă 
comunitară ROSCI 0042 Codru Moma, ROSCI 0055 
Dealul Cetăţii Lempeş - Mlaştina Hărman, ROSCI 
0170 Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer, 
ROSCI 0195 Piatra Mare şi ROSCI 0207 Postăvarul
Cod SMIS 2014+ 123553, acronim CARPASIT

Proiect cofinanțat din Fondul European de 
Dezvoltare Regională, prin Programul 
Operațional Infrastructură Mare (POIM 2014-
2020)

Natura 2000 este o rețea de arii naturale 
protejate desemnate de către Comisia 

Europeană.

Scopul rețelei este de a asigura supraviețuirea pe 
termen lung a celor mai valoroase și amenințate 

specii și habitate. 

Siturile Natura 2000 au fost desemnate în mod 
special pentru a proteja zonele esențiale pentru o 

subserie de specii sau tipuri de habitate 
enumerate în Directiva privind habitatele și în 

Directiva privind păsările. Acestea sunt 
considerate a fi de importanță europeană 

deoarece sunt amenințate, vulnerabile, rare, 
endemice sau prezintă exemple remarcabile de 
caracteristici specifice uneia sau mai multora 

dintre cele nouă regiuni biogeografice din Europa. 

Natura 2000 - Environment - European 
Commission (europa.eu)

Obiectivul principal de conservare care a stat la 
baza înfiinţării acestei arii naturale protejate îl 

constituie menţinerea interacţiunii armonioase a 
omului cu natura prin protejarea diversităţii 

habitatelor, speciilor şi peisajului, promovând 
păstrarea folosinţelor tradiţionale ale terenurilor.



Foto: echipa proiectului CARPASIT

4060 - Tufărişuri alpine şi boreale

4080 - Tufărişuri cu specii sub-arctice de salix

8120 - Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din 
etajul montan până în cel alpin (Thlaspietea rotundifolii)

9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea 
montana (Vaccinio-Piceetea)

9150 - Păduri medio-europene de fag din 
Cephalanthero-Fagion

6170 - Pajişti calcifile alpine şi subalpine

6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile 
de la nivelul câmpiilor, până la cel montan şi alpin

6520 - Fâneţe montane

8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci 
calcaroase

9110 - Păduri de fag de tip Luzulo Fagetum

9180* - Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, 
grohotişuri şi ravene

91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)

1308 Barbastella barbastellus - Liliac Cârn

1324 Myotis myotis - Liliacul comun mare

1304 Rhinolophus ferrumequinum - Liliacul mare cu potcoavă

1303 Rhinolophus hipposideros - Liliacul mic cu potcoavă

1352* Canis lupus - Lup

1361  Lynx lynx - Râs

1354* Ursus arctos – Urs brun

LILIECI

AMFIBIENI ȘI REPTILE

1193 Bombina variegata - Buhaiul de baltă cu burtă galbenă

1166 Triturus cristatus - Tritonul cu creastă sau sălămâzdra

2001 Triturus montandoni - Triton carpatic

NEVERTEBRATE

4054  Pholidoptera transsylvanica - Cosașul transilvan

4026  Rhysodes sulcatus - Gândacul de apă

1087* Rosalia alpina - Croitor alpin

CARNIVORE MARI

SPECII

HABITATE

PLANTE
4070* Campanula serrata - Clopoțel

1902 Cypripedium calceolus - Papucul doamnei

1758 Ligularia sibirica - Curechi de munte

Alte specii protejate
în Rezervația naturală  Muntele Postăvaru (2.253)

Cervus elaphus - Cerb 
carpatin

Tetrao urogallus - Cocoș de 
munte

Corvus corax - Corb

Buteo sp. - Șorecar comun

Rododendron kotschii 
Bujorel de munte

Daphne blagayana - Iederă 
albă

Angelica archangelica - 
Anghelică sau cucută mare

Pulsatilla montana – Dedițel

De ce conservare pe termen lung?
Pentru ca resursele naturale să poată fi folosite și 

de multe alte generații viitoare. 
Să beneficieze și urmașii noștri de serviciile și 

valorile naturale.

A conserva = a menține, a păstra

Utilizarea componentelor diversității biologice în 
așa fel și la o astfel de rată încât să nu conducă la 
un declin pe termen lung al diversității biologice, 

menținându-i în acest fel potențialul de a 
corespunde nevoilor și aspirațiilor prezente și 

viitoare. 

La ce se referă dezvoltarea sustenabilă/durabilă?
Dezvoltarea care corespunde nevoilor și aspirațiilor 

generației prezente fără să compromită 
posibilitatea de a corespunde și celor ale 

generațiilor viitoare.

Cum putem asigura conservarea?
Prin utilizarea durabilă a resurselor naturale.

Ce înseamnă utilizare sustenabilă?

OM ȘI NATURĂ

https://biodiversitate.mmediu.ro/implementation/legislaie/politici/
materiale-cepa/manual-cepa/cepa-cu-coperti-mic-

14feb.pdf/download/en/1/cepa%20cu%20coperti-mic%2014feb.pdf

găzduiește mai multe specii și habitate prioritare 
pentru conservare

Situl ROSCI 0207 Postăvarul


