
Scopul proiectului
 Scopul este protejarea și refacerea biodiversității 

prin serviciile oferite de siturile Natura 2000 vizate 
de proiect.

Obiec�vul general al proiectului
Creșterea gradului de protecție și conservare a 
biodiversității prin elaborarea și aprobarea a 5 

planuri de management pentru 5 situri suprapuse 
cu 4 arii naturale protejate de interes național.

Aflați mai multe:
www.carpasit.funda�acarpa�.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod 
obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a 
Guvernului României
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Elaborarea planurilor de management pentru 
siturile de importanţă comunitară ROSCI 0042 Codru 
Moma, ROSCI 0055 Dealul Cetăţii Lempeş - Mlaş�na 
Hărman, ROSCI 0170 Pădurea şi mlaş�nile eutrofe 
de la Prejmer, ROSCI 0195 Piatra Mare şi ROSCI 0207 
Postăvarul

PROIECT CARPASIT

Elaborarea planurilor de management pentru siturile de 
importanţă comunitară ROSCI 0042 Codru Moma, 

ROSCI 0055 Dealul Cetăţii Lempeş - Mlaş�na Hărman, 
ROSCI 0170 Pădurea şi mlaş�nile eutrofe de la Prejmer, 

ROSCI 0195 Piatra Mare
şi ROSCI 0207 Postăvarul
Cod SMIS 2014+ 123553

Perioada de implementare a proiectului:
01.01.2020 – 31.12.2022

În cadrul proiectului se vor elabora 5 planuri de 
management, fundamentate ș�ințific, pentru 4 situri 

Natura 2000 din județul Brașov și 1 sit Natura 2000 din 
județele Bihor și Arad.

A6. Elaborarea și evaluarea planurilor de management 
integrat pentru cele 5 situri luate în studiu suprapuse cu 
cele 4 arii naturale de interes național aferente.

A7. Ac�vități de educație și creșterea gradului de 
conș�en�zare privind conservarea siturilor Natura 2000 
și îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și 
habitatelor de interes comunitar.

A5. Elaborarea metodologiilor și protocoalelor de 
monitorizare pentru speciile și habitatele de interes 
comunitar și național de pe raza celor 5 situri Natura 2000 
luate în studiu.

A4. Elaborarea hărților GIS aferente celor 5 planuri de 
management.

A3. Studii preliminare necesare fundamentării planurilor 
de management pentru cele 5 situri luate în studiu.

A2. Studii de evaluare a ac�vităților cu impact antropic ce 
afectează specii le și  habitatele de importanță 
comunitară.

A1. Studii de inventariere, cartare și determinare a stării 
de conservare a speciilor sălba�ce și habitatelor de 
interes comunitar și național din cele 5 situri Natura 2000, 
suprapuse peste 4 arii naturale protejate de interes 
național aferente acestora, luate în studiu.

PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI



CE ESTE NATURA 2000

Scopul ariilor speciale de conservare este de a asigura 
starea de conservare favorabilă a speciilor sau habitatelor 
pentru care au fost desemnate. Țările au obligația de a 
monitoriza și a raporta aceste aspecte la Comisia 
Europeană.

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

Natura 2000 este o rețea de arii naturale protejate 
desemnate de către Comisia Europeană. Aceasta 
reprezintă elementul central al poli�cii UE pentru natură 
și biodiversitate. Este cea mai mare rețea de arii naturale 
protejate coordonată din lume, stabilită în baza 
prevederilor Direc�vei Habitate la nivelul celor 28 de 
state membre ale Uniunii Europene (UE 28). 

Menținerea acestor arii protejate în forma naturală, în 
care sunt permise ac�vitățile tradiționale, reprezintă 
cheia pentru realizarea unui management durabil al 
resurselor naturale și culturale. 

Obiec�vul principal de conservare care a stat la baza 
înfiinţării acestor arii naturale protejate îl cons�tuie 
menţinerea interacţiunii armonioase a omului cu natura 
prin protejarea diversităţii habitatelor, speciilor şi 
peisajului, promovând păstrarea folosinţelor tradiţionale 
ale terenurilor, încurajarea şi consolidarea ac�vităţilor, 
prac�cilor şi culturii tradiţionale ale populaţiei locale, 
oferind publicului posibilităţi de recreere sau turism.

În aceste zone se oglindește interacțiunea sub�lă dintre 
ac�vitățile omului și natură, în cadrul peisajelor culturale.
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Foto din cele 5 situri: Jurj Ramon, Vodă Flaviu
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