
5 Arii Naturale Protejate 
din rețeaua Natura 2000 care vor avea 
planuri de management ca rezultat al

proiectului CARPASIT

CARPASIT

ROSCI0195 Piatra Mare ROSCI0207 Postăvarul

ROSCI0170
Pădurea și Mlaștinile Eutrofe de la Prejmer

ROSCI0055
Dealul Cetății Lempeș-Mlaștina Hărman 

ROSCI0042 Codru Moma



Denumire proiect:
Elaborarea planurilor de management pentru siturile de 

importanță comunitară ROSCI 0042 Codru Moma, 
ROSCI 0055 Dealul Cetății Lempeș - Mlaștina Hărman, 

ROSCI 0170 Pădurea și mlaștinile eutrofe de la Prejmer, 
ROSCI 0195 Piatra Mare și ROSCI 0207 Postăvarul

Cod SMIS 2014+ 123553, acronim CARPASIT

Activități de educație și creșterea gradului de conștientizare privind 
conservarea siturilor Natura 2000 și îmbunătățirea stării de 
conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar.

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.

Obiectivul general al proiectului

Principalele activități
Studii de inventariere, cartare și determinare a stării de conservare 
a speciilor sălbatice 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.

Elaborarea hărților GIS aferente celor 5 planuri de management.

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

Studii de evaluare a activităților cu impact antropic ce afectează 
speciile și habitatele de importanță comunitară.

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

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.

Scopul proiectului
Scopul este protejarea și refacerea biodiversității prin serviciile 

oferite de siturile Natura 2000 vizate de proiect.

A1.

A2.

A3.

A4.
A5.

A6.
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Natura 2000 este o rețea de arii
naturale protejate desemnate de către

Comisia Europeană.

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. 

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

Identificarea și selecția siturilor Natura 2000

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.

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)



Fiecare sit găzduiește mai multe specii și habitate de interes 
conservativ, pentru care au fost desemnate fiecare. Măsurile din 
planurile de management vizează conservarea acestora.

Cele 5 Situri de Importanță Comunitară (SCI) fac parte din 
rețeaua siturilor Natura 2000 și sunt arii naturale protejate de 
interes comunitar (la nivelul Uniunii Europene):

ROSCI 0207 Postăvarul (jud. Brașov)

ROSCI 0042 Codru Moma (județele Bihor și Arad)
ROSCI 0055 Dealul Cetății Lempeș - Mlaștina Hărman
(jud. Brașov)
ROSCI 0170 Pădurea și mlaștinile eutrofe de la Prejmer
(jud. Brașov)
ROSCI 0195 Piatra Mare (jud. Brașov)





ROSCI 0042 Codru Moma

Procent din UAT în sit Procent din sit în UATU.A.T.JUD

BH

BH

BH

BH

BH

BH

AR

AR

AR

AR

AR

Șoimi

Finiș

Tărcaia

Lazuri de Beiuș

Lunca

Rieni

Hășmaș

Archiș

Ignești

Moneasa

Dezna

3.39%

64.26%

62.96%

51.89%

34.45%

41.27%

3.66%

4.59%

3.96%

46.14%

5.44%

1.40%

27.09%

19.74%

12.50%

9.79%

11.33%

1.31%

1.26%

0.83%

12.90%

1.84%

Bioregiunea: Continentală
Ecoregiunea: Munții Apuseni
Altitudinea: 1102 max., 
219 min., 624 med.
Suprafață sit: 24631,60 ha



ROSCI 0055 Dealul Cetății Lempeș - Mlaștina Hărman

Procent din UAT în sit Procent din sit în UATU.A.T.JUD

BV

BV

Sânpetru

Hărman

10.39%

1.37%

79.66%

20.34%

Bioregiunea: Continentală
Ecoregiunea: Carpații Orientali
Altitudinea: 702 max., 
506 min., 573 med.
Suprafață sit: 370,86 ha

Se suprapune peste 2 arii naturale protejate de interes național (rezervații naturale): 
Dealu Cetății-Lempeș (2.251) și Mlaștina Hărman (2.252)



ROSCI 0170 Pădurea și mlaștinile eutrofe de la Prejmer 

Procent din UAT în sit Procent din sit în UATU.A.T.JUD

BV

BV

Prejmer

Hărman

4.34%

1.74%

72.63%

27.37%

Se suprapune peste o arie naturală protejată de interes național (rezervație naturală): 
Pădurea și Mlaștinile Eutrofe de la Prejmer (2.258.)

Bioregiunea: Continentală
Ecoregiunea: Carpații Meridionali
Altitudinea: 522 max., 
502 min., 513 med.
Suprafață sit: 350,07 ha 



ROSCI 0195 Piatra Mare

Procent din UAT în sit Procent din sit în UATU.A.T.JUD

BV

BV

Săcele

Brașov

10.33%

5.06%

77.52%

22.07%

Bioregiunea: Alpină
Ecoregiunea: Carpații Orientali
Altitudinea: 1840 max., 
700 min., 1189 med.
Suprafață sit: 4281,37 ha

PredealBV 0.28% 0.41%



ROSCI 0207 Postăvarul

Procent din UAT în sit Procent din sit în UATU.A.T.JUD

BV

BV

Brașov

Săcele

5.43%

1.59%

78.71%

18.85%

Se suprapune peste o arie naturală protejată de interes național (rezervație naturală): 
Muntele Postăvaru (2.253)

BV

Râșnov

0.10% 2.44%

Bioregiunea: Alpină
Ecoregiunea: Carpații Orientali
Altitudinea: 1783 max., 
728 min., 1146 med.
Suprafață sit: 1288,17 ha



Obiectivul principal de conservare care a stat la baza înființării 
acestor arii naturale protejate îl constituie menținerea interacțiunii 
armonioase a omului cu natura prin protejarea diversității habitatelor, 
speciilor și peisajului, promovând păstrarea folosințelor tradiționale ale 
terenurilor, încurajarea și consolidarea activităților, practicilor și culturii 
tradiționale ale populației locale, oferind publicului posibilități de 
recreere sau turism.

În aceste zone se oglindește interacțiunea subtilă dintre activitățile 
omului și natură, în cadrul peisajelor culturale.

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

OM ȘI NATURĂ

Pentru ca resursele naturale să poată fi folosite și de multe alte 
generații viitoare. Să beneficieze și urmașii noștri de serviciile și valorile 

naturale.

De ce conservare pe termen lung?

Prin utilizarea durabilă a resurselor naturale.

Cum putem asigura conservarea?

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. 

Ce înseamnă utilizare sustenabilă?

A CONSERVA = A MENȚINE, A PĂSTRA



Surse:
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm 
https://infonatura2000.cndd.ro/Publicatii.html 

Aflați mai multe:
https://carpasit.fundatiacarpati.ro/
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Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul 
Operațional Infrastructură Mare (POIM 2014-2020)

Editorul materialului: FUNDAȚIA CARPAȚI

Data publicării: 13.05.2022

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

Fiecare sit asigură coerența rețelei ecologice și contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor în temeiul celor două Directive Europene 
pentru natură.

Aceste 5 arii naturale protejate au fost desemnate între anii 2007-2009 
ca situri de importanță comunitară (europeană), în cadrul rețelei 
Natura 2000. 


