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Introducere
Scopul proiectului este refacerea a circa 10ha din habitatul 4070* Tufărişuri sud-est carpatice de
jneapăn (Pinus mugo) cu smirdar (Rhododendron myrtifolium). Prin lucrările de refacere a
habitatelor afectate se va asigura starea de conservare favorabilă a ariei naturale protejate.
Prezenta documentație a fost elaborată în conformitate cu prevederile OM 19/2010 și a
ghidului metodologic ce face parte integrantă din acesta, cu privire la evaluarea adecvată.
De asemenea, s-au mai avut în vedere:


Ordinul comun al MMP, MAI, MADR și MDRT 135/76/84/1284 din 2010 – pentru
aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte
publice și private;

La realizarea prezentului raport s-a mai ținut cont de următoarele documente dezvoltate în
conformitate cu Directivele privind Evaluarea Impactului Asupra Mediului – beneficiar Ministerul
Mediului și Gospodăririi Apelor:





Participarea publicului la procedura de evaluare a impactului asupra mediului;
Manualul EIA;
Ghid metodologic pentru includerea considerațiilor de biodiversitate în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului;
Ghid metodologic privind evaluarea adecvată (www.mmediu.ro/pdf/legislatie/biodiv/Ghid
_Evaluare_Adecvata.doc)

Precum și de:


Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitat
Directive 92/43/EEC, propus de Comisia Europeană, DG Environment, 2002.

Au fost luate în considerare și prevederile Directivelor europene, 2000/60/CCE “Ape”, 79/409
„‟Pasari‟‟, 92/43 „‟Habitate‟‟ (din perspective propunerii includerii zonei în rețeaua națională Natura
2000).
Orice proiect, plan sau program, produce pe lângă efectele directe (pentru care a fost conceput) și o
serie de efecte indirecte care trebuie gestionate în scopul conformării cu reglementările pe linie de
protecție a factorilor de mediu. Necesitatea gestionării tuturor efectelor determinate răspunde și
unor principia ce stau la baza legislației de protecție a mediului:




inițierea din timp a unor măsuri care să reducă sau să elimine efecte nedorite;
evaluarea obiectivă a tuturor alternativelor și posibilităților privind alegerea tehnologiei
optime;
necesitatea implicării factorilor instituționali responsabili în procesul de luare a deciziilor
privind managementul proiectelor cu impact asupra mediului.

Evaluarea adecvată are drept obiect evidențierea efectelor cu potențial negative ce ar putea să apară
asupra elementelor criteriu ce au stat la baza desemnării siturilor Natura 2000 previzionate a apărea
în urma implementării unui Plan sau Proiect, ce ar conduce la pierderea valorii conservative a
5

sitului țintă, prin afectarea negativă a elementelor de floră, faună sau a habitatelor, conducând la
apariția unor disfuncționalități bio-ecocenotice sau la efecte disruptive asupra rețelei Natura 2000.
Evaluarea adecvată încearcă să anticipeze efectul proiectului și a activităților legate de acesta,
ținând cont de spectrul condițiilor fie ele variabile sau constante de mediu, cu accent asupra
biodiversității. Evaluarea adecvată conține analize tehnice prin care se oferă informații asupra
cauzelor și efectelor induse de proiect, a consecințelor cumulate ale acestora, sumate cu impactul
cauzat de activități anterioare și prezente, formulând ipoteze și asupra unor dezvoltări viitoare, în
scopul unei cuantificări cât mai fidele a nivelelor de impact asupra factorilor de mediu, a
biodiversității în special, de pe amplasamentul studiat.
Evaluarea adecvată s-a conturat ca un instrument de bază în identificarea și reducerea consecințelor
negative ale activităților antropice asupra rețelei Natura 2000 ce transpune obiectivele Directivelor
europene 92/43 “Habitate”, respective 79/409 “Păsări”. Această evaluare caută să încorporeze
planificarea pentru mediu din primele faze ale proiectelor de dezvoltare, în vederea prevenirii sau
reducerii impactului ecologic negative al activității preconizate.
Astfel, procesul de evaluare adecvată are rolul de a furniza informații factorilor responsabili, care să
faciliteze și să asiste procesul de decizie în scopul adoptării celor mai adecvate măsuri pentru
reducerea, eliminarea sau compensarea efectelor negative associate în eventualitatea acceptării
proiectului în cauză.
Scopul elaborării Evaluării Adecvate este obținerea de către Administratia NGV a actului de
reglementare conform emis de către APM Gorj pentru realizarea proiectului.
Evaluarea adecvată a impactului asupra mediului nu reprezintă o cercetare științifică exaustivă prin
care să se realizeze o sinteză cu caracter monografic a atributelor legate de factorii de mediu din
zona țintă. Evaluarea adecvată este definită în Legea Mediului ca fiind: procesul menit să identifice,
să descrie și să stabilească, în funcție de obiectivele de conservare și în conformitate cu legislația în
vigoare, efectele directe și indirecte, sinergice, cumulative, principale și secundare ale oricărui plan
ori proiect, care nu are o legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul unei arii
naturale protejate de interes comunitar, dar care ar putea afecta în mod semnificativ aria, în mod
individual ori în combinație cu alte planuri sau proiecte.
Astfel, acest document se dorește a fi doar un instrument menit să asiste procesul decisional al
autorităților de mediu, cu privire la efectele induse de promovarea proiectului propus asupra
obiectivelor de conservare (habitate, specii de floră, faună) ale sitului, prin identificarea și evaluarea
efectelor preconizate, asociate proiectului.
Conform prevederilor legale în vigoare, noțiunea de impact semnificativ trebuie determinată în
relație cu trăsăturile specifice ale ariei naturale protejate de interes comunitar. Trebuie specificat
faptul că ceea ce poate prezenta un efect semnificativ pentru o anumită arie naturală protejată de
interes comunitar, poate să nu aibă același efect pentru un alt tip de arie protejată de interes
comunitar. De aceea, fiecare evaluare este un caz individual care trebuie tratată în funcție de
obiectivele de conservare ale ariei naturale protejate de interes comunitar și de caracteristicile
planului sau proiectului.
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Probabilitatea unui impact semnificativ poate rezulta nu numai din trăsăturile planului sau
proiectului localizate în interiorul unei arii natural protejate de interes comunitar, dar și din
planul/proiectul localizat în afara acesteia.
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I. INFORMAŢII PRIVIND PLANUL SUPUS APROBĂRII
1. Denumirea proiectului:

LIFE+ 11 NAT/RO/825 „Conservative management for 4070* and 9260 habitats of
ROSCI 0129 North of Western”, judeţul Gorj.
1.1.Titularul proiectului și date de identificare ale titularului de proiect

CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE ROMANIA-JAPONIA str. Splaiul Unirii,
nr.313, București, reprezentata prin Director Bogdan Gatej
1.2. Informaţii despre autorul studiului şi colaboratorii acestuia
Autorul studiului este Meilescu Cornel, atestat pentru elaborarea studiilor de impact asupra
mediului, studiilor de evaluare adecvata şi a bilanţurilor de mediu, având Certificatul de Înregistrare
înscris în Registrul Naţional al elaboratorilor de Studii pentru protecţia Mediului nr. 420.
În vederea elaborării studiului s-a colaborat cu următorii specialişti:
Dr Ciortan Ioana
Cornel Meilescu
2. Localizarea geografică şi administrativă, cu precizarea coordonatelor STEREO
Delimitarea suprafetei de 10 ha de habitat 4070* Tufărişuri sud-est carpatice de jneapăn (Pinus
mugo) cu smirdar (Rhododendron myrtifolium) s-a realizat prin masuratori cu ajutorul GPS-ului.
Coordonatele in format Stereo 70 ale perimetrului de refacere a habitatului 4070* Tufărişuri
de Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium sunt următoarele:
Punctul
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

X
336409,454
336420,263
336436,476
336447,286
336479,713
336501,331
336512,140
336512,142
336517,545
336517,544
336506,736
336452,690
336420,263
336350,004
336290,554
336247,317
336214,890
336198,676
336171,654
336123,013
336198,676

Y
418887,677
418909,295
418930,913
418947,124
418947,127
418990,363
419033,599
419071,431
419114,668
419147,095
419174,118
419217,354
419238,972
419244,377
419244,377
419233,568
419195,736
419195,736
419049,813
418941,722
418882,272
8

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

336166,249
336155,440
336090,585
336101,394
336171,654
336301,361
336404,049
336458,095
336458,095

418822,822
418763,372
418595,831
418557,999
418563,404
418557,999
418617,449
418698,517
418887,670

3.Modificările fizice ce decurg din proiect
Așa cum se știe starea de conservare a unui habitat natural este dată de totalitatea
factorilor ce acționează asupra sa și asupra speciilor caracteristice acestuia și care îi pot afecta pe
termen lung răspândirea, structura și funcțiile, precum și supraviețuirea speciilor ce îi sunt
caracteristice.
În cazul unui habitat natural, starea de conservare se considerã „favorabilã” atunci când
sunt îndeplinite următoarele condiții:
- arealul său natural și suprafețele pe care le acoperã în cadrul acestui areal sunt stabile
sau în creștere;
- are structura și funcțiile specifice necesare pentru conservarea sa pe termen lung, iar
probabilitatea menținerii acestora în viitorul apropiat este mare
- speciile care îi sunt caracteristice se află într-o stare de conservare favorabilă, adică:
o datele privind dinamica populațiilor speciei indică faptul că aceasta se
menține și are șanse să se mențină pe termen lung ca o componentã viabilă
a habitatului natural;
o arealul natural al speciei nu se reduce și nu există riscul să se reducă
în viitorul apropiat;
o existã un habitat suficient de vast pentru ca populațiile speciei să se mențină
pe termen lung
Starea actuală de conservare a habitatului 4070 în situl Natura 2000 ROSCI0129 Nordul
Gorjului de Vest este precară. Singura zonă de pe întinderea sitului unde apare Pinus mugo este
Muntele Oslea.
Ca urmare a distrugerii jnepenișurilor în vederea extinderii pășunilor, acest habitat este nu
fragmentat, ci aproape absent în acest sit. Cum există tendința, tot mai pronunțată, de abandon a
pășunilor subalpine, și cum jnepenișurile vor reocupa, în mod natural, aceste pajiști, acest proiect își
propune accelerarea procesului de refacere a habitatului, deoarece tufãrișurile de Pinus mugo se
reconstituie, pe cale naturală, foarte greu.
Modalități de refacere a habitatului
Solutia optina aleasă in baza activitatilor pregatitoare este plantarea de puieti cu radacini protejate.
Operațiunea de plantare a puieților de jneapan cu rădăcini protejate presupune apropierea
puieților crescuți sau repicați în pungi pe distanța medie de 20m, săparea gropilor cu dimensiunile
de 30x30x30 cm, adunarea rădăcinilor, pietrelor și scheletului din sol inclusiv mărunțirea acestuia,
tăierea fundului pungilor și plantarea puieților în gropi și repartizarea în jurul lor a pământului
vegetal de împrumut aflat în coșurile sau gălețile în care a fost transportat.
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4. Resurse naturale necesare implementării planului:
Pentru obținerea unor rezultate bune în refacerea ecologică a zonei se apreciază că numarul optim
de puieți pentru suprafața de 10 ha este de 30.000 bucăți la care se adauga 15.000 pentru
completarea de goluri /uscati.
5. Resurse naturale ce vor fi exploatate din cadrul ariei naturale protejate de interes
comunitar pentru a fi utilizate la implementarea proiectului
Din cadrul ariei naturale protejate nu vor fi exploatate niciun fel de resurse naturale.
6.Emisii şi deşeuri generate de plan în apă, aer, pe suprafaţa unde sunt depozitate deşeurile şi
modalitatea de eliminare a acestora
Prin implementarea PP nu vor rezulta deșeuri, prin urmare nu este cazul să se descrie modalități de
eliminare a acestora.
În perioada de transport a puieților vor exista emisii reduse de particule şi emisii de poluanţi
specifici gazelor de esapament, ce se constituie intr-o sursa liniara nedirijata.
Pentru vehiculele ce pot elibera în atmosfera particule fine se vor alege traseele optime din punctul
de vedere al protectiei mediului.
Alte măsuri care se pot propune pentru diminuarea impactului asupra calităţii aerului în perioada
executării lucrărilor de construcţie sunt:
- folosirea utilajelor dotate cu motoare performante cu emisii reduse de noxe;
- reducerea timpului de mers in gol a motoarelor utiliajelor şi mijloacelor de transport auto.
7.Cerinţe legate de utilizarea terenului necesare pentru execuţia planului: categoria de
folosinţă a terenului, suprafeţe de teren ce vor fi ocupate temporar/permanent de către plan
(ex. drumuri de acces, tehnologice, ampriza drumului, şanţuri şi pereţi de sprijin, efecte de
drenaj, etc.)
Categoria de folosință a terenului în momentul implementării PP
Terenul pe care va fi implementat PP este ocupat de tipul de habitate 4070 - Tufărișuri cu Pinus
mugo și Rhododendron myrtifolium și 4060 - Tufărișuri alpine si boreale. Acestea din urmă, în
perimetrul luat în studiu, s-au instat ca urmare a defrișării vegetației specifice habitatului 4070 și,
parțial, 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană.
Suprafața de teren ce va fi ocupată permanent de către plan – 10 ha

8.Serviciile suplimentare solicitate de implementarea planului (dezafectarea, reamplasarea de
conducte, linii de înaltă tensiune, etc., mijloace de construcţie necesare), respectiv modalitatea
în care accesarea acestor servicii suplimentare poate afecta integritatea ariei naturale de
intere comunitar
Nu există.
9.Durata construcţiei, funcţionării, dezafectării proiectului şi eşalonarea perioadei de
implementare a proiectului
10

Proiectul se va derula pe o perioada de 3 ani.
10.Activităţi care vor fi generate ca rezultat al implementării proiectului
Organizarea santierului de impăduriri
Transport puieti
Plantare
Lucrari de intretinere a plantatiilor în primul an
constau din mobilizarea solului, lucrari care trebuie sa asigure cele mai bune conditii de dezvoltare
a puietilor – patru lucrări
Lucrari de revizuire a plantatiei
Lucrări de revizuire și întreținere a plantației în anul II
Lucrări de revizuire și întreținere a plantației în anul III.
11.Descrierea proceselor tehnologice ale proiectului
Mod de lucru pentru împădurire
Organizarea santierului de impăduriri - parcelelor ce vor fi împădurite se pichetează la 1,8/1,85m,
corespunzător unui număr de 30.000 puieti/ha.
Transportul
- cu autocamionul pe distanta medie de 15 km, cu luarea masurilor de a proteja radacinile puietilor
impotriva curentilor de aer cu prelate care sa impiedice uscarea perisorilor absorbanti.
- transportul prin purtare directa, cu spatele pe distante de cca 700 m, pana la santierul de
impaduriri, cu aceleasi masuri de protejare a radacinilor.
- menținerea umidității rădăcinilor puieților apti de plantat prin realizarea unui șanț provizoriu unde
aceștia vor fi depozitați până la plantare definitivă.
Puietii se preiau din santul in care sunt depozitati se pun in galeti cu apa. In locul indicat de picheti
se amenajaza cu sapa de munte o vatra cu dimensiunile de 80/60 cm.
Plantarea
- se realizează gropi cu dimensiuni de 30x30x30 cm executate în mijlocul vetrei cu dimensiunile de
1,8/1,85m, cm, pe locul pichetat anterior
- lucrări de prevenire a dăunătorilor din sol
- plantarea propriuzisă
12.Caracteristicile proiectelor existente, propuse sau aprobate, ce pot genera impact
cumulativ cu planuri care sunt în procedură de evaluare şi care poate afecta aria naturală de
interes comunitar
În zonă nu există proiecte ce pot genera impact cumulativ.
13.Alte informaţii solicitate de către Autoritatea Competentă pentru Protecţia Mediului
Nu este cazul.
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II. INFORMAȚII PRIVIND ARIILE NATURALE PROTEJATE DE INTERES
COMUNITAR AFECTATE
2.1. Date privind ariile naturale protejate
Derularea PP se face în zona subalpină a Muntelui Oslea - este o spinare calcaroasă în vestul
Munţilor Vâlcan, în apropierea Pasului Jiu-Cerna.
2.1.1. Identificarea şi localizarea ariilor naturale protejate de interes comunitar
Muntele Oslea este arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a IVa IUCN (rezervație naturală de tip mixt), situată în județul Gorj, pe teritoriul administrativ al
orașului Tismana și al comunei Padeș
Aria naturală are o suprafață de 280 hectare și se află în Munții Vâlcan (grupă muntoasă a
munților Retezat-Godeanu), încadrată la est de râul Jiul de Vest, de valea Cernei la vest, la sud
de Muntele Bou, iar la nord de Parcul Național Retezat.
Aria naturală Muntele Oslea se afla in interiorul sitului Natura 2000 ROSCI0129 Nordul
Gorjului de Vest (fig. 1).

Harta 1. Harta sitului (http://www.rezervatiagorjului.ro/arii_protejate)
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2.1.2. Harta generală cu încadrarea suprafeţei proiectului şi hărţi de detaliu asupra suprafeţei
propriu-zise, cu indicarea clară a amplasamentelor propuse şi raporturile lor cu reperele
topografice învecinate

Harta 2 - zona propusa pentru refacere habitat 4070*
Tufărişuri de Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium
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Harta 3- zona delimitata conform masuratorilor GPS pentru refacere habitat 4070* Tufărişuri de
Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium -Muntele Oslea
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Harta 4- zona de refacere de 10 ha habitat 4070* Tufărişuri de Pinus mugo şi Rhododendron
myrtifolium
2.1.3. Descrierea zonei de studiu
Perimetrul propus implementării proiectului este localizat în Muntele Oslea.
Muntele Oslea este rezervație naturală - declarată arie protejată prin Legea Nr.5 din 6 martie
2000 și reprezintă o zonă cu un relief dezvoltat în calcare (creste, abrupturi, stâncării, grohotișuri),
pajiști, goluri alpine, izvoare și păduri, cu floră și faună specifică Meridionalilor.
Relieful Crestei Oslea. Dincolo de culmea golaşă Nedeuţa a Munților Vâlcan, culmea
coboară în şaua Groapa Nedeuţii, în imediata vecinătate a crestei Oslea. Culmea principală se ridică
brusc, perpendicular pe lama de peste 4 km a crestei Oslea. Atinge vîrful Coada Oslei (1.899 m),
apoi Oslea (1.946 m), cea mai mare înălţime din Munţii Vîlcan. Culmea principală continuă peste
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şaua La Suliţi (1.703 m) şi mai departe, peste vîrfurile Şarba (1.742 m), şi Turcineasa (1.518 m),
până dincolo de Muntele Alunu, unde încep Munţii Mehedinţi.
2.1.4. Elemente de biodiversitate specifice întregii zone studiate
A. Prezentăm în continuare elementele de biodiversitate specifice catenei calcaroase Oslea
Vegetaţia - este caracteristică Carpaţilor Meridionali.
Covorul vegetal este diferențiat pe verticală, dar şi în privinţa compoziţiei floristice.
Pădurile acoperă, în general, versanţii pînă la 1.400 – 1.500 m. În porţiunile stâncoase şi
abrupte şi pe versantul sudic al Oslei pădurea urcă pînă la 1 600 m, iar pe versantul nordic ajunge la
1.650 m. Pe versantul sudic făgetele formează adesea un zid compact pînă la golul de munte, iar pe
versantul nordic urcă sporadic alături de molid. Uneori, molizi răzleţi apar şi la golul de munte, dar
cu exemplare mici, chircite, sau cu coroana deformată de vânturile puternice (forma de ”drapel”).
Pe versantul sudic, făgetele (Fagus sylvatica) vegetează pure sau în amestec cu gorunul
(Quercus petraea), mai rar cu bradul (Abies alba) sau însoţite de specii de amestec. Diseminat apare
şi molidul (Picea abies). În zona de limită, făgetele sânt mărginite, uneori, de un brâu îngust de
molizi. În vecinătatea văii Motrului se întâlnește frecvent alunul turcesc (Corylus colurna). Pe
terenurile calcaroase se dezvoltă tufărişuri de specii mezoxerofile şi xerotermofile, în special corn
(Cornus mas), mojdrean (Fraxinus ornus), lemn câinesc (Ligustrum vulgare), dârmox (Viburnum
lantana), păducel (Crataegus monogyna), măceş (Rosa pendulina), scumpie (Cotinus coggygria) şi
liliac sălbatic (Syringa vulgaris) pe care îl găsim în Cheile Motrului, pe Steiul Roşu, pe văile
Şuşiţei.
Pe versantul nordic, în partea inferioară şi mijlocie, se dezvoltă făgetele, în care, subordonat,
apar bradul şi molidul (în majoritate plantaţii), urmat de o fâşie îngustă de păduri mixte de fag cu
molid şi apoi molidişuri pure, cu extindere variabilă.
La parterul pădurii se dezvoltă arbuşti şi plante erbacee viu colorate formate din specii
ghiocei (Galanthus nivalus), ciuboţica cucului (Primula officinalis), floarea paştelui (Anemone
nemorosa), leurda (Allium ursinum), măcrişul iepurelui (Oxalis acetosella) ş.a.
La limita superioară a pădurii se întinde domeniul pajiştilor. Pe Oslea se observă cea mai
mare diversitate a vegetaţiei datorită prezenţei calcarelor, a abrupturilor stâncoase şi a
grohotişurilor. Brâul de jnepeni (Pinus mugo) este prezent numai pe Oslea; în lungul ravenelor
se dezvoltă arinul de munte (Alnus viridis).
Pajiştile sunt invadate de tufe de ienupăr (Juniperus communis), tufe de afin (Vaccinium
myrtillus), de merişor (V. vitis-idaea), coacăz (Bruckenthalia spiculifolia) şi foarte rar smirdarul
(Rhododendron kotschyi).
În vegetaţia pajiştilor mulţimea gramineelor este formată de iarba vântului (Agrostis
rupestris), firuţă (Poa media), păiuşuri (Festuca rubra, F. saxatilis), ţăpoşica (Nardus stricta),
coada iepurelui (Sesleria rigida). Alături găsim arginţica (Dryas octopetala), sânziene (Galium
rotundifolium), rogoz (Carex sempervirens), mălăoaie (Helianthemum alpestre), clopoţei
(Campanula abietina), mărţişor (Geum montanum), ruşuliţa (Hieracium auriantiacum), horşti
(Luzula spadicea), bobornic (Veronica aphylla), turta (Carlina acaulis) ş.a. În hornuri şi abrupturi
întâlnim bulbuci (Trollius europaeus), plantă ocrotită, oiţe (Anemone narcissiflora), cruciuliţa
(Senecio papposus), cujmarea de munte (Valeriana tripteris) ş.a.
Vegetația stâncăriilor - plantele devin pitice sau se strîng în perniţe viu colorate, căutînd
adăpost: ochii şoricelului (Saxifraga adscendens), urechiuţe (Sempervivum montanum), laptele
stâncilor (Androsace lactea) şi multe altele. În locurile defrişate şi în tufărişuri s-au instalat rugi de
zmeură (Rubus idaeus), fragi (Fragaria vesca), zburătoare (Epilobium angustifolium) ş.a.
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Fauna. Clima blândă, cu influenţe mediteraneene, a permis localizarea unor specii de
animale venite din Peninsula Balcanică.
Dintre nevertebrate, foarte numeroase: specii endemice de coleoptere, Tismanella chapuissi
şi Cloşania winkleri, descoperite în peşterile din bazinul Motrului.
Păsări: botgrosul, huhurezul, lăstunul, acvila ţipătoare, uliul, codobatura de munte sunt mai
des întîlnite.
Peştii sunt bine reprezentaţi în apele de munte, mai cu seamă prin păstrăv, zglăvocul,
mreana şi moioaga – pe Motru.
Batracieni: salamandra, tritonul cu creastă şi buhaiul.
Reptile - vipera comună şi vipera cu corn – pe pantele sudice ale Oslei.
Mamiferele sunt la fel de bogat reprezentate; ele trăiesc în special în pădurile întinse şi sînt
reprezentate prin pisica sălbatică, vulpea, lupul, veveriţa, mistreţul, ciutele, căpriorul, dihorul,
liliacul, rîsul. Ursul ocupă un loc de seamă printre vieţuitoarele acestor munţi. În ultima vreme
efectivul de urşi este în creştere şi, în anumite zone, vizitele la stîne au devenit frecvente, în pădurile
de la izvoarele Motrului. În ultimul timp, capra neagră, al cărei efectiv a crescut în Munţii Retezat,
trece în mod natural şi în Oslea.
B. Vegetația perimetrului de implememtare a proiectului
Din punctul de vedere al vegetației, perimetrul de implementare a proiectului se încadrează
în habitatul 4070*- Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium a cărei asociație de
bază este Rhododendro myrtifolii-Pinetum mugo Borza 1959 em. Coldea 1995 (sin. Pinetum mugi
carpaticum auct. rom., Calamagrostio villosae – Pinetum mugi Sanda et Popescu 2002). În cadrul
habitatului se mai dezvoltă fitocenoze ale as. Saliceto silesiacae-Alnetum viridis Colič, Misič et
Popovič 1962; Junipero-Bruckenthalietum Horvat 1936; Vaccinio-Juniperetum sibiricae Br.-Bl.
1939 (sin. Juniperetum nanae Br.-Bl. 1939).
Ca urmare a incendierii jnepenilor în zonă, pe terenurile defrișate s-au instalat fitocenoze ale
asociațiilor:
- Campanulo abietinae-Vaccinietum myrtilli (Buia et al. 1962) Boșcaiu 1971 (sin.
Vaccinietum myrtilli Buia et al. 1962; Junceto trifidi-vaccinietum myrtilli Resmeriță 1979);
- Campanulo abietinae-Juniperetum nanae Simon 1966 [Juniperetum nanae Soó 1928,
Juniperetum sibiricae Raţiu 1965, Vaccinio-Juniperetum communis Kovács 1979, JuniperetoVaccinietum Puşcaru et al. 1956 n.n];
- Potentillo chrysocraspedae-Festucetum airoides (Domin 1933) Boșcaiu 1971 [sin.
Festucetum supinae Domin 1933)];
- Rhododendro-Vaccinietum Borza (1955) Boșcaiu 1971 (sin. Rhododendro-Vaccinietum
austro-carpaticum Borza 1959)Campanulo abietinae-Nardo-Festucetum nigricantis Boșcaiu 1971.
1. La limita inferioară a habitatului (superioară a molidișului) se află:
- rariști de molid cu Bruckenthalia spiculifolia, fitocenoze ale as. Bruckenthalio-Piceetum
Borhidi 1964 (între 1700-1800m) și ele reprezintă vegetația de trecere de la pădurea de molid (as.
Hieracio rotundati Piceetum abietis Pawl. Et Br.-Bl. 1939) la tufărișurile subalpine. Exemplarele de
molid (Picea abies) sunt pipernicite și pe versanții unde vânturile sunt puternice au aspect de drapel.
Aceste fitocenoze cuprind vegetația molidișurilor de limită superioară instalate pe soluri brune acide
și rankere superficiale, având ca specie caracteristică pe Bruckenthalia spiculifolia. În stratul
arbustiv apare Pinus mugo și Juniperus sibirica. Speciile caracteristice sinuziei ierboase aparțin al.
Pinion mugi.
- fitocenozele as. Campanulo abietinae-Vaccinietum myrtilli (Buia et al. 1962) Boșcaiu
1971 (sin. Vaccinietum myrtilli Buia et al. 1962; Junceto trifidi-Vaccinietum myrtilli Resmeriță
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1979). Sunt fitocenoze secundare defrițării jnepenișilui și molidișului, în care Vaccinium myrtillus
este dominant. Speciile caracteristice ordinului și clasei abundă, iar ca elemente transgresive se
întâlnesc specii din Juncetea trifidi (Hieracium alpinum, Potentilla aurea și P. ternata, Festuca
supina), dar și din molidișuri și jnepenișuri, ceea ce evidențiază caracterul secundar al acestor
fitocenoze.

Limita inferioară a jnepenișului în contact cu molidiș.
- În lungul jgheaburilor de pe pantele cu înclinație mare apare Alnus viridis în fitocenoze ale
as. Saliceto silesiacae-Alnetum viridis Colič, Misič et Popovič 1962.
2. Terenurile plane sau înclinate, cu soluri superficiale sau în curs de formare, însorite și
ușor acide sunt ocupate de fitocenozele as. Junipero-Bruckenthalietum Horvat 1936 - fitocenoze
arbustive și frutescente. În stratul superior se evidențiază Juniperus communis subsp. alpina și
destul de des Pinus mugo și Picea abies. În aceste fitocenoze se evidențiază specii ca: Campanula
patula abietina, Potentilla ternata, Vaccinium myrthillus, V. vitis-adaea, Homogyne alpina,
Deschampsia flexuosa, Rhododendron myrthifolium. Fitocenozele asociației urmează altitudinal
celor de Hieracio rotundati Piceetum abietis Pawl. Et Br.-Bl. 1939, adică pădurilor de molid.
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3. Destul de răspândite sunt și fitocenozele as. Rhododendro-Vaccinietum Borza (1955)
Boșcaiu 1971 (sin. Rhododendro-Vaccinietum austro-carpaticum Borza 1959) – fitocenoze
dominate de Rhododendron myrtifolium și Vaccinium gaultherioides ce sunt tot fitocenoze
secundare defrișării jnepenișurilor. Compoziția este bogată în elemente specifice clasei și ordinului,
însă cu prezența unor elemente din Juncetea trifidi (Campanula alpina, Festuca airoides, Potentilla
ternata, Juncus trifidus, Potentila aurea), din Vaccinio-Piceetea (Deschampsia flexuoas, Homogyne
alpina).
4. Printre tufele arbuștilor se dezvoltă numeroase specii erbacee caracteristice pajiștilor
montane învecinate, în special din as. Scorzonero roseae-Festucetum nigricantis (Pușcaru et al.
1956) Coldea 1987, care este cea mai extinsă asociație a etajului subalpin.

Aspecte din as. Scorzonero roseae – Festucetum nigricantis

5. Fitocenozele as. Campanulo abietinae-Juniperetum nanae Simon 1966 [sin. Juniperetum
nanae Soo 1928, Juniperetum sibiricae Rațiu 1965] – dezvoltată pe terenuri cu expoziție însorită,
cu soluri brune feri-iluviale sau protorendzinice, cu reacție slab-acidă. În perimetru este instalată și
pe pietrișurile și bolovănișurile versanților abrupți, contribuind, astfel, la fixarea lor. Nucleul de
specii este caracteristic al. Rhododendro-Vaccinion și ord. Vaccinio-Piceetalia: Rhododendron
myrthifolium, Vaccinium gaultherioides, V. myrtillus, V. vitis-idaea, Homogyne alpina,
Deschampsia flexuosa. Se mai remarcă în aceste fitocenoze și un nucleu de specii caracteristic
pajiștilor de Festuca airoides, în special pe din zona superioară, unde au fost identificate specii ca:
Luzula luzuloides subsp. cuprina, L. sudetica, Acinos alpinus alpinus, Festuca airoides, F. rubra,
Cerastium cerastioides, Viola tricolor, Helianthemum nummularium, Trifolium pratense, Sedum
acre, Carlina acaulis, Thymus balcanus, Galium album album, Potentilla ternata.
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Tufărișuri de ienupăr pitic (Juniperus sibirica) - Campanulo abietinae-Juniperetum nanae

Vaccinio-Juniperetum sibiricae Br.-Bl.

6. Fitocenozele as. Potentillo chrysocraspedae-Festucetum airoides (Domin 1933) Boșcaiu
1971 [sin. Festucetum supinae Domin 1933; Potentillo (ternatae) – Festucetum supinae Boşcaiu
1971; Antennario-Festucetum sudeticae Dihoru 1975; as. Festuca supina-Nardus stricta Şerbănescu
1939; as. Festuca supina Puşcaru et al. 1959; Festuca supina-Deschampsia flexuosa-Vaccinium
myrtillus Puşcaru et al. 1959; Festuca supina-Festuca rubra fallax Puşcaru et al. 1959; Festucetum
supinae Vicol et al. 1971; Festucetum supinae subalpinae Sillinger 1933) Vicol et al. 1971;
Festucetum supinae subalpinae Sillinger 1933)] – pajiști secundare cu Festuca airoides (Festuca
supina) și Potentlila ternata (Potentilla aurea subsp. chrysocraspeda) pe terenurile altă dată
ocupate de jnepenișuri. Ocupă șeile și versanții slab înclinați, pe soluri aride, humico-silicatice,
bogate în schelet și cu o reacție puternic acidă.
În fitocenozele din ecotopurile cu soluri mai profunde și reavene apar specii de recunoaștere
ale al. Potentillo-Nardion (Festuca nigrescens, Geum montanum, Phleum alpinum și Deschampsia
caespitosa). Aceste fitocenoze se încadrează la subas. festucetosum nigrescens
Lista de specii din fitocenozele asociației: Potentilla ternata, Festuca airoides, Primula
minima, Agrostis rupestris, Orechloa disticha, Homogyne alpina, Luzula spicata, Poa media,
Antennaria dioica, Campanula patula ssp. abietina, Avenula versicolor, Geum montanum,
Ligusticum mutellina, Viola declinata, Nardus stricta, Phleum alpinum, Festuca nigrescens,
Trifolium repens, Euphrasia minima, Ranunculus montanus, Juncus trifidus, Alchemilla
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xanthoclora, Rhododendron myrtifolium, Vaccinium vitis-idaea, Bruckenthalia spiculifolia,
Vaccinium myrtillus, Juniperus communis subsp. alpina (J. sibirica), Cetraria islandica, Thamnolia
vermicularis, Sedum hispanicum, Deschampsia flexuosa, Deschampsia caespitosa.

Aspecte ale vegetației pe stâncăriile ci vegetație caracteristică pajiștilor cu Festuca airoides

Lista de specii din perimetrul analizat: Festuca rubra, F. valesiaca, Agrostis capillaris,
Dorycnium herbaceum, Hieracium pilosella, Carlina acaulis, Arenaria serpyllifolia, Alchemilla
vulgaris, Thymus pulegioides, Scorzonera rosea, Hieracium aurantiacum, Nardus stricta, Geum
montanum, Carex ovalis, Achillea milefolium, Juniperus comunis ssp. alpina, Nardus stricta, Carex
ovalis, Euphrasia stricta, Polygala vulgaris, Campanula abietina, Viola declinata, Potentilla aurea,
Cerastium fontanum, Carex ovalis, Luzula campestris, Viola tricolor, Trifolium pratense, Trifolium
repens, Prunella vulgaris, Plantago media, Hieracium aurantiacum, Vaccinium myrtillus,
Vaccinium vitis-idaea, Trifolium montanum, Trifolium medium, Trifolium repens, Rumex
acetosella, Bruckentalia spiculifolia, Taraxacum officinale, Thymus pulegioides, Festuca airoides,
Euphrasia stricta, Hypericum maculatum, Achillea distans, Cruciata glabra, Veratrum album,
Alchemilla vulgaris, Alchemilla xanthochroa, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Bruckenthalia
spiculifolia, Deschampsia caespitosa, Luzula luzuloides, Luzula sylvatica, Oxalis acetosella,
Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Polytrichum juniperinum, Juniperus sibirica, Juncus
trifidus, Deschampsia flexuosa,
2.1.5.Descrierea siturilor Natura 2000
 Suprafata sitului ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest
Suprafaţa sitului: 86.958 ha
Energia de relief este de aproximativ 835m, fiind cuprinsa între altitudinea minima de 192m
si 1940m.
▪ Localizarea sitului
Situl este situat în bioregiunea alpină, continentală; ecoregiunea: Carpații Meridionali.
Coordonatele geografice: - latitudine N 45º 9' 5''; - longitudine E 23º 4' 44''.
Energia de relief este de aproximativ 835m, fiind cuprinsă între altitudinea minimă de 192m
si 1940m.
▪ Desemnarea sitului:
Situl a fost propus în luna iunie 2007 și aprobat în luna decembrie 2008. Cuprinde arii
naturale protejate declarate prin Legea 5/2000.
A fost declarat ca arie natural protejată de interes comunitar prin Ordinul Ministrului
Mediului și Padurilor nr. 2387 din 29 septembrie 2011 pentru modificarea Ordinului Ministrului
Mediului și Dezvoltării Durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală
protejată a siturilor de importanță comunitară ca parte integrantă rețelei ecologice europene Natura
2000 în România.
▪ Legături cu alte situri Natura 2000:
- ROSPA0035 (Domogled - Valea Cernei)
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▪ Caracteristici generale ale sitului Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest
Poziţia în SV arcului carpatic, cu influenţe climatice submediteraneene, larga extensiune a
calcarelor, expoziţia preponderent sudică, corelate cu marea amplitudine altitudinală şi
fragmentarea accentuată a reliefului, au determinat un specific aparte al covorului vegetal şi al lumii
animale, aici înregistrându-se o interferenţă complexă între elementele sudice cu caracter relativ
xeroterm (care urcă la unele dintre cele mai mari altitudini din ţară, de ex. liliacul la 1400 m,
scumpia la 1250 m) şi elementele arcto-alpine, care coboară destul de mult pe înălţimile afectate de
efectul de culme. Prin valorile altitudinale extreme şi prin ecartul altitudinal amintit, domeniul
deţine recordul absolut în raport cu toate celelalte arii naturale protejate existente şi potenţiale din
ţară şi probabil şi din Europa, cel puţin în banda latitudinală mediană.
1. Biotopul
Geografia
Situl cuprinde cuprinde mare parte din munţii Vâlcan şi o parte mică din Godeanu.
Munții Vâlcan sunt o grupă muntoasă a Munților Retezat-Godeanu aparținând de lanțul
muntos al Carpaților Meridionali. Ei reprezintă o masă uriașă de calcare așezată pe cumpăna apelor
dinspre Râul Crișul Alb și Arieș. Muntelui Valcan are o suprafață de 5 ha, acoperită de păduri,
pasuni și poieni. Spre nord sunt limitati de Jiul de Vest, râu care străbate depresiunea Petroșani,
începand din pasul Jiu-Cerna-1330 m, până la Iscroni-556 m, unde se unește cu Jiul de Est. Pe
parcursul sau, lung de 51 km, Jiul de Vest separa Munții Valcan de muntii Godeanu, între pasul JiuCerna și gura văii Soarbele,apoi de Muntii Retezat, între gura vaii Soarbele și Campu lui Neag. În
cadrul depresiunii Petroșani se însiră vestitele localitați miniere și industriale Uricani, Lupeni,
Paroșeni și Vulcan. La nord depresiunea este flancată de Muntele Tulisa, culme ce se desprinde din
Munții Retezat spre est. De la Iscroni cele doua râuri formează Jiul, râu ce patrunde spre sud prin
defileul Lainici sau Surduc, care formeaza limita estica a Munților Vâlcan. Limita sudica a
masivului, la contactul cu depresiunea gorjana, poate fi considerata pe directia Bumbesti-RuncuTismana-Pades pana la valea Motrului. Limita vestica porneste aproximativ din dreptul localității
Cloșani, apoi urcă spre izvorul Motrului până sub Vf. Alunul, la circa 1000 m, lângă creasta Oslei,
lăsând astfel la sud-vest Muntii Mehedinti. O ultima portiune de limita o formeaza culmea
Turcineasa-Sarba, apoi piciorul nordic al muntelui Sarba până în pasul Jiu-Cerna, care se pierde
printre culmile scunde din preajma Ciucevelor, loc de unde porneste spre nord ținutul munților
Godeanu.
Creasta Oslei, este o spinare calcaroasă în vestul Munţilor Vâlcan, în apropierea Pasului JiuCerna.
Munții Godeanu intră în contact spre est cu Munții Piule-Iorgovanu iar prin aceștia mai
departe cu Munții Retezat; spre vest și nord-vest se leagă prin Culmea Prislop-Corhale cu Munții
Țarcu, iar spre sud-vest creasta principală se continuă cu Munții Cernei. Râurile ce străbat acești
munți aparțin a patru bazine hidrografice, Râul Cerna către sud și sud-vest, Râul Rece (și de aici
în Timiș) către nord-vest, Jiul de Vest către est, respectiv Râul Lăpușnicul Mare - Râul Mare către
nord.
Geomorfologia, Geologia
Muntii Vâlcan au aspect disimetric, cu versantul nordic mai abrupt, care domina
Depresiunea Petroșani, pe când cel sudic se prelungește prin culmi secundare domoale, despărțite
de văi înguste, cu versanți abrupti, în cadrul carora s-au format Cheile Vaidei pe Șușița, Cheile
Runcului (sau Cheile Sohodolului) pe Sohodol, Tismanei s.a. Culmea lor centrală, extinsă pe circa
55 km pe directia nord-est/sud-vest, este dominata de vârfurile Straja (1.868 m altitudine), Mutu
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(1.737 m), Coarnele (1.789 m), Sigleu Marc (1.682 m), Arcanu (1.815 m) s.a. iar altitudinea
maxima atinge 1.946 m în Vf. Oslea.
Din punct de vedere geologic, Munții Vâlcan sunt un recif calcaros zoogen-coraligen
(aparținând Pânzei Getice, reprezentate mai ales prin șisturi cristaline; spre zonele marginale apar și
calcare jurasice) cu o textură în bancuri masive stratificate, de culoare galben-cenușie, cu resturi
aglutinate de un ciment calcaros recristalizat. În fragmentele desprinse din pereții Vâlcanului, se pot
observa resturi fosile caracteristice pentru forma de corali, care au generat straturi uriașe de calcare
în mările calde ale mezozoicului. Pentru valoarea sa peisagistică și geologică, muntele a fost
declarat monument al naturii.
Particularitatea cea mai importantă a Munților Godeanu o reprezintă marea extensie a
suprafețelor de nivelare. În partea superioară cel mai bine reprezentat este complexul sculptural
sau platforma de eroziune alpină Borăscu (denumită după localitatea omonimă din Gorj), ce
afectează culmea principală în jurul altitudinilor de 2.000 - 2.200 m. Acesta platformă are cea mai
bună reprezentare în Muntele Borăscu, unde întreaga structură alpină are o orizontalitate
remarcabilă. Mai jos, în jurul altitudinilor de 1.400 - 1.600 m, nivelul Râului Șes afectează în
special culmile secundare.
Hidrografia judetului Gorj este dominată de râul Jiu spre care converg majoritatea apelor
curgătoare ale judeţului. Jiul are doua izvoare – Jiul de Vest (format din mai multe pâraie ce
izvorăsc din Munţii Vâlcan, Godeanu şi Retezat) și Jiul de Est ce-şi are izvoarele în versantul nordic
al Parângului. În drumul său spre vărsare, Jiul străbate munte de la izvor la Bumbeşti-Jiu,
Subcarpaţii de la Bumbeşti-Jiu până la Peşteana Jiu. Principalii afluenti ai Jiului ce străbat situl sunt
râurile: Gilort, Motru, Tismana, Bistriţa Gorjeana, Jaleşul şi Şuşiţa.
Lacurile din sit sunt în majoritate antropice (de acumulare), având scop hidroenergetic şi au
fost construite pe râurile: Cerna (Valea lui Iovan), Motru (Valea mare), Tismana (Tismana), Bistriţa
(Vâja și Clocotiș), Jiu.
Clima este temperat continentală, cu o mare varietate de nuanţe, ca urmare a poziţiei
geografice, a circulaţiei atmosferice şi a componentelor de relief prezente. Temperatura medie
anuală înregistrează valori diferite de la nord la sud: 0 grade C pe culmile de peste 2000 m şi 10,1
grade C la Târgu Jiu. Precipitaţiile au o distribuţie neuniformă în teritoriu şi scad de la nord la sud
astfel: 1200 mm/an la peste 2000 m, 865mm/an la Novaci, 750mm/an la Târgu Jiu, 585 mm /an la
Ţânţăreni. Stratul de zăpadă are o repartiţie neuniformă, în zona montană înaltă la peste 1500 –
1600 m durează 180-200 zile (Parâng, Vâlcan, Godeanu) iar grosimea lui poate atinge în zonele
adăpostite 7-8 m. În zona munţilor mijlocii durata este doar de 140-150 zile şi scade până în podiş
la 60-80 zile/an. Vânturile dominante, pe culmile înalte sunt cele de nord-vest, iar în zonele
depresionare se face simţită prezenţa maselor de aer din sud şi sud-est de origine tropicală.
Existenţa foehnului pe versanţii sudici ai munţilor produce în condiţiile unor temperaturi de 0°C,
declanşarea avalanşelor. În depresiunile deluroase climatul este de adăpost, calmul atmosferic fiind
predominant.
Biocenoza
Cu toate că ocupă sub 0,64 % din suprafaţa ţării, focalizează o considerabilă diversitate
ecologică şi biologică. Aceasta, în curs de cercetare, e reprezentată prin: 6 tipuri de ecosisteme (de
pădure, de pajişte, saxicol, acvatic, riparian şi cavernicol); 17, respectiv 18 %, din cele 92 habitate
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naturale protejate de legislaţia română şi comunitară, din care 6, respectiv 23 %, din cele protejate,
12, respectiv 43 %, din cele 28 habitate naturale forestiere protejate de aceiaşi legislaţie, din care 3,
respectiv 50 %, din cele 6 prioritar protejate, dispuse în 8 din cele 11 etaje bioclimatice ale
României; 28 unităţi edafice forestiere grupate în 9 tipuri de sol şi 6 clase de soluri; 62 din cele 212
tipuri de staţiune forestieră identificate în ţară 22 din cele 50 formaţii forestiere, cu 84 din cele 306
tipuri de pădure ; 1.758 specii, din care: 703 specii animale (mamifere – 45, păsări – 139, reptile –
23, amfibieni – 14, peşti – 11, nevertebrate – 471); 808 specii vegetale (spermatofite - 679,
pteridofite –19, briofite 110) şi 247 specii de fungi şi licheni (fungi – 234, licheni - 13). Din acestea,
242 specii (14 %) sunt protejate prin legi române şi comunitare, din care: 193 specii animale
(mamifere – 19, păsări – 132, reptile – 14, amfibieni – 11, peşti – 3, nevertebrate - 14) şi 49 specii
vegetale (spermatofite); 3 specii noi pentru România (coleopterele Metaclisa aurea, Eubrachium
hispidulum şi Protaetia angustata); 20 specii de coleoptere relicte ale pădurii virgine; 11 taxoni
endemici, din care 3 animali (reptile – 1, peşti – 1, nevertebrate 1) şi 8 vegetali (spermatofite); 4
taxoni vegetali (spermatofite) subendemici; 27 specii vegetale (spermatofite) foarte rare. Din totalul
speciilor provizoriu inventariate, 50 se încadrează în Anexa 3 din Legea nr. 462/2001- Specii de
plante şi animale a căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de conservare şi a ariilor
de protecţie specială avifaunistică, alte 104 specii se încadrează în Anexa 4 - Specii de animale şi
plante care necesită o protecţie strictă, iar alte 21 specii în Anaxa 5 - Specii de plante şi animale de
interes comunitar ale căror prelevare din natură şi exploatare fac obiectul măsurilor de management.
 Tipuri de ecosisteme
Datorită condiţiilor fizico-geografice situl cuprinde un număr mare de ecosisteme prezente
în toate zonele alpine şi subalpine.
Principalele categorii funciare sunt reprezentate de păduri, cu zone întinse virgine şi
cvasivirgine, pajişti, stâncării, abrupturi, chei şi poieni.
Conform fișei standard a sitului, modul de folosință al terenului în sit este prezentat în
următorul tabelul 1.
Tabel 1. Clase de habitate din situl ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest. Sursa: Formularul Standard al sitului.

Clase de habitat
N09 - Pajiști uscate, stepe
N14 - Pajiști ameliorate
N15 - Alte terenuri arabile
N16 - Păduri caducifoliate
N17 - Păduri de conifere
N19 - Păduri mixte
N23 - Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de
depozitare, mine, zone industriale)
N26 - Habitate de păduri (păduri in tranziție)

pondere in
%
4.00
9.00
3.00
53.00
3.00
24.00
2.00
2.00

 Tipuri de habitate şi specii
Conform Formularului standard de desemnare a sitului, este mentionatǎ prezenta unui numar
de 24 de habitate în sistemul de referintǎ CORINE, prezentate sintetic în tabelul 2, 5 specii de
plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE prezentate în tabelul 3, 12 specii de
mamifere plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE, prezentate în tabelul 4, 3
specii de amfibieni și reptile, 3 specii de pești și 9 specii de nevertebrate enumerate în anexa II la
Directiva Consiliului 92/43/CEE, prezentate în tabelul 5.
Tabel 2. Tipuri de habitate din situl ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest. Sursa: Formularul Standard al sitului.
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Cod, Habitat

Pondere

3220 - Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane
3230 - Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane
3240 - Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane
4060 - Tufărișuri alpine si boreale
4070 *- Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium
6170 - Pajiști calcifile alpine și subalpine
6210 - Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu tufărișuri pe substrat calcaros *
6430 - Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la
cel montan și alpin
6520 - Fanețe montane
7220 - Izvoare petrifiante cu formare de travertin *
8120 - Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel
alpin
8210 - Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase
9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum
9150 - Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion
9170 - Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
9180 - Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene *
91E0 - Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
91L0 - Păduri ilirice de stejar cu carpen
91M0 - Păduri balcano-panonice de cer si gorun
91V0 - Păduri dacice de fag
91Y0 - Păduri dacice de stejar si carpen
9260 - Vegetatie forestieră cu Castanea sativa
9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană

0.05
0.50
0.50
1.00
0.05
0.02
0.05
0.50
5.00
0.00
0.01
0.00
3.60
4.00
1.30
0.60
0.10
0.20
2.00
0.01
30.00
0.25
1.00
2.00

Tabel 3. Specii de plante prezente în situl ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest, enumerate în anexa II la Directiva
Consiliului 92/43/CEE. Sursa: Formularul Standard al sitului.

Cod

Nume

Populație

4066 Asplenium
adulterinum

R

4070 Campanula serrata

C

Statutul speciei
Specie rară, prezentă pe stâncării în munții:
Călimani,
Rarău,
Hășmaș,
Țarcu-Petreanu,
Almăjului; jud. Caraș-Severin și Mehedinți. În
Asplenietalia septentrionalis.
Specie carpatică, endemică. Frecventă din etajul
fagului pâna în cel alpin, în pajisti, tufarisuri; în
asociații incluse în Campanulo - Juniperetum,
Potentillo - Nardion. 6230 - Species-rich Nardus
grasslands, on siliceous substrates in mountain areas
(and submountain areas in Continental Europe);
HdR: 3608 – Pajiști sud-est carpatice de Scorzonera
rosea si Festuca nigrescens; 3609 – Pajiști sud-est
carpatice de Nardus stricta si Viola declinata. 6520 Mountain hay meadows; HdR: 3801 – Pajiști sud-est
carpatice de Trisetum flavescens si Alchemilla
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4097 Iris aphylla ssp.
hungarica

R

2093 Pulsatilla grandis

R

4116 Tozzia carpathica

R

vulgaris.
Sporadică din zona de silvostepă până în etajul
gorunului, în Geranio sanguinei, Festucion
valesiacae, Jurineo-Euphorbinenion. În FR citată
din reg. Hunedoara: Alba iulia pe Dealul Bilac,
Munții Trascăului pe Piatra Ceții (cele mai apropiate
coronime de situl NGV).
Specie rară, sporadică prin pajiști xerofile, coaste
pietroase, mai ales în silvostepă, în Festucetalia
valesiacae. Răsp.: jud. Alba, Cluj, Hunedoara, Iași.
Specie întâlnită din et. fagului până în subalpin,
mezohigrofilă, helsciafilă (întâlnită în locuri
ierboase și umede), Adenostyletalia, CardaminoMontion; sporadică în munții: Maramureșului,
Rodnei, Călimani, Rarău, Ceahlău, Gurghiu,
Nemira, Penteleu, Bârsei, Bucegi, Făgăraș, Lotrului,
Cindrel,
Parâng,
Retezat,
Țarcu-Petrimanu,
Godeanu, Semenicului, Gilău/Muntrele Mare,
Bihor-Vlădeasa, Tărhăuși și Brusturoasa.

Tabel 4. Specii de mamifere prezente în situl ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest, enumerate în anexa II la
Directiva Consiliului 92/43/CEE. Sursa: Formularul Standard al sitului.

Cod

1352
1361
1310
1307
1305
1304
1303
1354
1355
1316
1321
1324

Populație
Residentă
Migratoare
R
I
P

Nume

Canis lupus
Lynx lynx
Miniopterus schreibersi
Myotis blythii
Rhinolophus euryale
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Ursus arctos
Lutra lutra
Myotis capaccinii
Myotis emarginatus
Myotis myotis

P
R
V
RC
V
P
P
P
V
R
P
P

R
R

Tabel 5. Specii de amfibieni, reptile, pești și nevertebrate prezente în situl ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest,
enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE. Sursa: Formularul Standard al sitului.

Cod
1193

Nume
AMFIBIENI, REPTILE
Bombina variegata

Prezența în sit/Rezidentă
P
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1188
1220

Bombina bombina
Emys orbicularis

P
P
PEȘTI

1138
1122
1163
4030
4036
1078
1088
1083
1060
1037
1084
1087

Barbus meridionalis
Gobio uranoscopus
Cottus gobio
NEVERTEBRATE
Colias myrmidone
Leptidea morsei
Callimorpha quadripunctaria
Cerambyx cerdo
Lucanus cervus
Lycaena dispar
Ophiogomphus cecilia
Osmoderma eremita
Rosalia alpina

R
V
P
P
R
P
P
P
P
P
P
R

 Alte caracteristici ale sitului
Marea varietate a speciilor de floră şi faună se datorează atât geomorfologiei, cât şi poziţiei extrem
de favorabile a zonei, bine protejată de vânturile reci din nord, insolaţii puternice, fapt ce a permis
ca numeroase elemente sudice şi vest asiatice să poată ajunge până în aceste locuri unde s-au
adaptat uşor.
 Calitate si importanta
Datorită condiţiilor fizico-geografice situl cuprinde un numar mare de ecosisteme prezente toate
zonele alpine şi subalpine. În hornurile stâncariilor de calcar se dezvoltă plante de talie mare, printre
care specii de Trollius europaeus şi Lilium martagon, pe stâncile din zona Muntelui Oslea fiind
prezentă floarea de colţ -Leontopodium alpinum şi salcia pitica - Salix retusa, alături de garofiţa
albă - Dianthus spiculifolius şi clopoţeii de munte - Edraiathus graminifolius. Importanţa ştintifică
deosebită se datorează existenţei alunului turcesc (Corylus colurna), element sudic cu caracter
relict, aflat în arboretul de la Tismana la limita nordica a arealului său european. Este de remarcat
prezenţa sa atât în asociaţia forestieră, cu elemente sudice în pătura erbacee, cât şi în tufărişurile de
liliac cu scumpie de tip carpato-balcanic. Prezenţa speciilor Ruscus aculeatus şi Dictamnus albus
măresc valoarea ştiinţifică şi peisagistică a zonei. Aici îşi găsesc habitatul propice 3 specii din
carnivorele mari protejate în întreaga Europă (urs, lup, râs), precum şi alte specii de mamifere şi
păsări de asemenea protejate prin legislaţia internaţională. ICAS - Stoiculescu C (comentariul
realizat pentru Nordul Gorjului): Cercetările româno-germane (Stoiculescu, 2005) relevă
apartenenţa sitului la puţinele teritorii cu o valoare foarte înaltă a biodiversităţii.

2.2. Date despre prezența, localizarea, populația și ecologia speciilor și habitatelor de interes
comunitar prezente pe suprafața și în imediata vecinătate a proiectului, menționate în
formularele standard ale ariilor naturale protejate de interes comunitar
Conform formularului standard, situl ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest a fost desemnat pentru
conservarea unui număr de 24 habitate, 5 specii de plante, enumerate în anexa I a Directivei Păsări a
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Consiliului 2009/147/EC, 12 specii de mamifere, 3 specii de amfibieni și reptile, 3 specii de pești, 9
specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE.
Prezentăm în continuare habitatele și speciile de interes comunitar menționate în formularul
standard al sitului cu specificarea celor prezentre în perimetrul analizat sau în imediata vecinătate a
acestuia.
Tabel 6. Habitate și specii de interes comunitar prezente în situl ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest care sunt
listate în anexa anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE (R = specie rară, V = specie foarte rară, P = specie
prezentă, C = specie comună). Sursa: Formularul Standard al sitului.
HABITATE
Cod

Habitat

% din suprafața
sitului de 86.958 ha

3220

Vegetație herbacee de pe malurile râurilor
montane
Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica dea lungul râurilor montane
Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a
lungul râurilor montane
Tufărișuri alpine si boreale

0.05

-

0.50

-

0.50

-

1.00

869,58 ha

Prezent

Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron
myrtifolium
Pajiști calcifile alpine și subalpine

0.05

434,79 ha

Prezent

0.02

-

0.05

-

0.50

-

6520

Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu
tufărișuri pe substrat calcaros
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile
de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și
alpin
Fanețe montane

5.00

-

7220*

Izvoare petrifiante cu formare de travertin

0.00

-

8120

0.01

-

0.00

-

9110

Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase
din etajul montan până în cel alpin
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe
roci calcaroase
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum

3.60

-

9130

Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum

4.00

-

9150

1.30

-

0.60

-

0.10

-

0.20

-

91L0

Păduri medio-europene de fag din
Cephalanthero-Fagion
Păduri de stejar cu carpen de tip GalioCarpinetum
Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți,
grohotișuri și ravene
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus
excelsior
Păduri ilirice de stejar cu carpen

2.00

-

91M0

Păduri balcano-panonice de cer si gorun

0.01

-

91V0

Păduri dacice de fag

30.00

-

3230
3240
4060
4070*
6170
6210*
6430

8210

9170
9180*
91E0*

Suprafața

Prezența
perimetru

în
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91Y0

Păduri dacice de stejar si carpen

0.25

-

9260

Vegetatie forestieră cu Castanea sativa

1.00

-

9410

Păduri acidofile de Picea abies din regiunea
montană

2.00

Prezent
la
limita
inferioară
a
perimetrului
analizat.

SPECII
PLANTE
Cod

Specie

Populație

Reproducere

Iernat

Pasaj

Prezența în perimetru

4066

Asplenium adulterinum

R

-

-

-

4070

Campanula serrata

C

-

-

-

4097

Iris aphylla ssp.
hungarica

R

-

-

-

2093

Pulsatilla grandis

R

-

-

-

Nu au fost identificate habitate
potențiale în perimetru.
În zonele adiacente perimetrului
există habitatul 6230 - habitat
potențial pentru specie, însă nu
a fost identificată.
Nu au fost identificate habitate
potențiale pentru specie în
perimetru.
Nu au fost identificate habitate
potențiale pentru specie în
perimetru.

4116

Tozzia carpathica

R

-

-

-

3220, 4060, 4070 și 6230 sunt
habitate
potențiale
pentru
specie, însă nu a fost
identificată în perimetru.

MAMIFERE
Cod

Specie

Populație/

Reproducere

Iernat

Pasaj

Prezența în perimetru

Populează practic întregul
habitat forestier şi parţial
cel deschis.
Nu a fost identificat în
zona proiectului.
Este răspândit în habitatele
forestiere, unde există
stâncării.
Nu a fost identificat în
zona proiectului
Este o specie de peşteri /
habitate subterane, care
foloseşte
astfel
de
adăposturi
pentru
hibernare,
maternitate,
împerechere.
Nu a fost identificată în

Rezidentă
1352

Canis lupus

P

neevaluat

neevaluat

neevaluat

1361

Lynx lynx

R

neevaluat

neevaluat

neevaluat

1310

Miniopterus
schreibersi

V

neevaluat

neevaluat

neevaluat
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1307

Myotis blythii

RC

neevaluat

neevaluat

neevaluat

1305

Rhinolophus
euryale

V

neevaluat

neevaluat

neevaluat

1304

Rhinolophus
ferrumequinum

P

R

neevaluat

neevaluat

1303

Rhinolophus
hipposideros

P

R

neevaluat

neevaluat

1354

Ursus arctos

P

neevaluat

neevaluat

neevaluat

1355

Lutra lutra

V

neevaluat

neevaluat

neevaluat

perimetru datorită lipsei
habitatelor.
Este o specie de localităţi,
care foloseşte astfel de
adăposturi
pentru
maternitate, împerechere,
tranzit, hrănire etc.
Nu a fost identificată în
perimetru datorită lipsei
habitatelor.
Este o specie de peşteri /
habitate subterane, care
foloseşte
astfel
de
adăposturi
pentru
hibernare,
maternitate,
împerechere.
Nu a fost identificată în
perimetru datorită lipsei
habitatelor.
Este o specie de peşteri /
habitate subterane dar şi
de localităţi rurale, care
foloseşte
astfel
de
adăposturi
pentru
hibernare,
maternitate,
împerechere. Poate folosi
pădurile de foioase pentru
hrănire şi ca rute de zbor.
Nu a fost identificată în
perimetru datorită lipsei
habitatelor.
Este o specie de peşteri /
habitate subterane dar şi
de localităţi rurale, care
foloseşte
astfel
de
adăposturi
pentru
hibernare,
maternitate,
împerechere. Poate folosi
pădurile de foioase pentru
hr Nu a fost identificată în
perimetru datorită lipsei
habitatelor.ănire şi ca rute
de zbor.
Populeaza practic întregul
habitat forestier şi parţial
cel deschis.
Nu a fost identificat în
zona proiectului.
Este o specie tipică de ape
dulci, mai ales râuri.
Nu a fost identificat în
zona proiectului datorită
lipsei habitatelor specifice.
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1316

Myotis capaccinii

R

neevaluat

neevaluat

neevaluat

1321

Myotis
emarginatus

P

neevaluat

neevaluat

neevaluat

1324

Myotis myotis

P

neevaluat

neevaluat

neevaluat

Este o specie de peşteri /
habitate subterane, care
foloseşte
astfel
de
adăposturi
pentru
hibernare,
maternitate,
împerechere.
Nu a fost identificat în
zona proiectului datorită
lipsei habitatelor specifice.
Este o specie de localităţi,
care foloseşte astfel de
adăposturi
pentru
maternitate, împerechere,
tranzit, hrănire etc.
Nu a fost identificat în
zona proiectului datorită
lipsei habitatelor specifice.
Este o specie de peşteri /
habitate subterane, care
foloseşte
astfel
de
adăposturi
pentru
hibernare,
maternitate,
împerechere, dar şi de
localităţi rurale.
Nu a fost identificat în
zona proiectului datorită
lipsei habitatelor specifice.

AMFIBIENI, REPTILE
Cod

Specie

Populație/

Reproducere

Iernat

Pasaj

Prezența în perimetru

Nu
există
habitate
potențiale pentru specie
în
perimetru
sau
vecinătăți.
Nu
există
habitate
potențiale pentru specie
în
perimetru
sau
vecinătăți.
Nu
există
habitate
potențiale pentru specie
în
perimetru
sau
vecinătăți.

Rezidentă
1193

Bombina variegata

P

neevaluat

neevaluat

neevaluat

1188

Bombina bombina

P

neevaluat

neevaluat

neevaluat

1220

Emys orbicularis

P

neevaluat

neevaluat

neevaluat

PEȘTI
Cod

Specie

Populație/

Reproducere

Iernat

Pasaj

Prezența
perimetru

neevaluat

neevaluat

neevaluat

Nu există habitate
potențiale
pentru
specie în perimetru sau
vecinătăți.

Rezidentă
1138

Barbus meridionalis

R

în
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1122

Gobio uranoscopus

V

neevaluat

neevaluat

neevaluat

1163

Cottus gobio

P

neevaluat

neevaluat

P

Nu există habitate
potențiale
pentru
specie în perimetru sau
vecinătăți.
Nu există habitate
potențiale
pentru
specie în perimetru sau
vecinătăți.

NEVERTEBRATE
Cod

Specie

Populație/

Reproducere

Iernat

Pasaj

Prezența în perimetru

Lepidopter ce preferă pajişti
relativ uscate, cu vegetație
joasă,
bogate
în
drob
(Chamaecytisus
ratisbonensis, Chamaecytisus
ruthenicus și
Chamaecytisus
supinus), plante pe care sunt
depuse ouăle şi cu care se
hrănesc şi larvele.
Nu a fost identificat în
perimetru ca urmare a lipsei
habitatelor specifice.
Lepidopter ce populează zonele
xeroterme de la marginea
pădurilor sau din luminișuri mai
ales din cvercete.
Nu a fost identificat în
perimetru ca urmare a lipsei
habitatelor specifice.
Lepidopter
ce
populează
lizierele
pădurilor
sau
luminișurile. Posibil prezent în
zonele învecinate.
Coleopter tipic pădurilor de
cvercinee bătrâne cu lemn mort.
Nu a fost identificat în
perimetru ca urmare a lipsei
habitatelor specifice.
Coleopter tipic pădurilor de
foioase bătrâne (preferând
cvercineele), cu lemn mort pe
picior sau doborât.
Nu a fost identificat în
perimetru ca urmare a lipsei
habitatelor specifice.
Lepidopter ce populează zone
deschise de pajişti, cu preferinţa
pentru cele umede.
Nu a fost identificat în
perimetru ca urmare a lipsei

Rezidentă
4030

Colias
myrmidone

P

neevaluat

neevaluat

neevaluat

4036

Leptidea morsei

R

neevaluat

neevaluat

neevaluat

1078

Callimorpha
quadripunctaria

P

neevaluat

neevaluat

neevaluat

1088

Cerambyx cerdo

P

neevaluat

neevaluat

neevaluat

1083

Lucanus cervus

P

neevaluat

neevaluat

neevaluat

1060

Lycaena dispar

P

neevaluat

neevaluat

neevaluat
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1037

Ophiogomphus
cecilia

P

neevaluat

neevaluat

neevaluat

1084

Osmoderma
eremita

P

neevaluat

neevaluat

neevaluat

1087

Rosalia alpina

R

neevaluat

neevaluat

neevaluat

habitatelor specifice.
Trăieşte preponderent pe râuri
de şes şi canale, de preferat cu
adâncime mică. Un tip de
habitat ideal are un fund cu
nisip şi apă curată în zonele de
pădure, dar gama ecologică a
acestei specii mult mai mare:
pot coloniza, de asemenea, cele
mai multe dintre râurile lente şi
chiar şi apele subterane. Apele
stătătoare sunt posibile locuri de
dezvoltare a larvelor.
Nu a fost identificat în
perimetru ca urmare a lipsei
habitatelor specifice.
Coleopter ce preferă pădurile de
foioase bătrâne, livezile și
parcurile cu copaci bătrâni și
scorburoși, pe malul apelor.
Nu a fost identificat în
perimetru ca urmare a lipsei
habitatelor specifice.
Coleopter
tipic
pădurilor
bătrâne de fag.
Nu a fost identificat în
perimetru ca urmare a lipsei
habitatelor specifice.

Redăm mai jos fișa standard a habitatelor identificate și, de asemenea, listele floristice întocmite în
fiecare din habitatele menționate din perimetrul propus.
Habitat 9410
Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea) [Acidophilous Picea
forests of the montane to alpine levels (Vaccinio-Piceetea)]
CLAS. PAL.: 42.21 până la 42.23, 42.25
Descrierea habitatului. Habitatul încadrează păduri de conifere subalpine şi alpine (dominate de
Picea abies şi P. orientalis) din subtipurile 42.21 – Păduri de molid subalpine din Alpi şi Carpaţi.
Piceetum subalpinum. Sunt păduri de Picea abies din etajul subalpin inferior şi din staţiuni
particulare (extrazonale) ale etajului montan, în Alpii externi, intermediari şi interiori; în ultimul
caz, acestea sunt adesea o continuare a pădurilor montane de molid de la 42.22., care este constituit
din molizii sunt adesea piperniciţi sau prezintă un habitus columnar şi sunt asociaţi unui strat
ierbos-subarbustiv cu evidente afinităţi subalpine. Păduri de Picea abies din etajul subalpin inferior
al Carpaţilor.
Habitate corespondente în România:
-R4203 - Păduri sud-est carpatice presubalpine de molid (Picea abies) cu Soldanella hungarica,
-R4205 - Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) cu Oxalis acetosella,
-R4206 - Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) şi brad (Abies alba) cu Hieracium
rotundatum,
-R4207 - Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) şi brad (Abies alba) cu Hylocomium
splendens,
-R4208 - Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) şi brad (Abies alba) cu Luzula sylvatica,
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-R4209 - Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) cu Leucanthemum waldsteinii,
-R4212 - Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) şi brad (Abies alba) cu Pleurozium
schreberi,
-R4214 - Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) şi fag (Fagus sylvatica) cu Hieracium
rotundatum.
Prezența în perimetrele propuse. Habitatul nu se găseşte în perimetrul propus implementării
proiectului ci în vecinătatea acestui perimetru. Prin urmare nu va fi afectat de proiect.

Habitat 4070*
Tufărişuri de Pinus mugo şi Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti) [Bushes
with Pinus mugo and Rhododendron hirsutum (Mugo- Rhododendretum hirsuti)]
CLAS. PAL.: 31.5
Descrierea habitatului. Habitatul încadrează formaţiuni de jneapăn (Pinus mugo) și Rhododendron
myrtifolium. Este reprezentat prin varianta R3105 Tufărișuri sud-est carpatice de jneapăn (Pinus
mugo) cu smirdar (Rhododendron myrtifolium). Aceste fitocenoze sunt cantonate la limita
superioară a pădurii de molid.
Vegetația este din compusă din fitocenoze ale as. Rhododendro myrtifolii-Pinetum mugo Borza
1959 em. Coldea 1995 (syn.: Pinetum mugi carpaticum auct. rom., Calamagrostio villosae-Pinetum
mugo Sanda et Popescu 2002); Vaccinio myrtilli-Pinetum mugo Hadač 1956.
Stațiuni: Habitatul se desfășoară la altitudini cuprinse între 1350–2000 m în nord și 1600–2250 m în
restul Carpaților. Clima: T = 3,0– -0,20C în nord, 2,2–0,00C în sud, P = 1250–1425 mm anual.
Relief: versanți puternic înclinați, circuri glaciare, platouri vânturate. Roci: șisturi cristaline, roci
eruptive, conglomerate, calcare. Soluri: humosiosoluri, prepodzol, podzol, superficiale, cu schelet
bogat, cu reacție acidă (pH = 4,1–4,8), oligobazice (13–19%).
Structura: Fitocenozele edificate de Pinus mugo sunt tipice pentru etajul subalpin al Carpaților
românești, iar elementele carpato-balcanice le diferențiază de cele similare (vicariante din Alpi).
Acoperirea generală este de 90–100%. Speciile sunt oligoterme, higrofile, oligotrofe, acidofile.
Stratul arbuștilor este compus din Pinus mugo, în general monodominant, dar pot apărea sporadic,
Alnus viridis, Salix silesiaca, Ribes petraeum, Juniperus sibirica, iar la limita inferioară, în rariști,
se dezvoltã și exemplare subdezvoltate de arbori (Pinus cembra, Picea abies, Sorbus aucuparia).
Stratul de jneapăn este de regulă compact, cu densități mari (2200 tufe/ha, cu 9 ramuri la tufă în
medie), cu înălțime de 2–2,5 (3,0) m la altitudini mai coborâte (1600 m) și devine tot mai scund,
ajungând la 0,40 m la altitudini de peste 2200 m. Productivitatea stratului arbuștilor variază, în
medie, între 6,6 t–11 t/an/ha material vegetal uscat și au o biomasã totală de 74,5 t/ha. Stratul
ierburilor și subarbuștilor este edificat de Rhododendron myrtifolium, cu dominanță mare fiind și
Vaccinium myrtillus, Deschampsia flexuosa, Homogyne alpina, Luzula luzuloides, Luzula sylvatica,
Oxalis acetosella, Calamagrostis villosa. Acoperirea stratului este de 30–60%, având o înălțime de
25–30cm. Stratul muscinal este prezent aproape totdeauna, are o acoperire variabilă, între 30–80%
și este alcătuit mai ales din speciile Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Polytrichum
juniperinum, Dicranum scoparium.
Compoziție floristică: Specii edificatoare: Pinus mugo, Rhododendron myrtifolium. Specii
caracteristice: Pinus mugo, Rhododendron myrtifolium, Calamagrostis villosa. Alte specii
importante: Juniperus sibirica, Campanula abietina, Pinus cembra, Salix silesiaca, Ribes petraeum,
Vaccinium vitis- idaea, Vaccinium myrtillus, Silene nivalis, Hieracium alpinum, Poa media,
Leucanthemum waldsteinii, Cicerbita alpina, Dryopteris carthusiana ssp. dilatata, Melampyrum
sylvaticum, Alnus viridis, Picea abies Sorbus aucuparia, Deschampsia flexuosa, Homogyne alpina,
Luzula luzuloides, Luzula sylvatica, Oxalis acetosella, Pleurozium schreberi, Hylocomium
splendens, Polytrichum juniperinum, Dicranum scoparium. Specii endemice: Silene nivalis
(Lychnis nivalis).
Valoare conservativă: mare, habitatele sunt periclitate antropic, Pinus mugo fiind o specie ocrotită
în România.
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Prezența în perimetrele propuse. Habitatul este prezent în perimetrul propus implementării
proiectului, fitocenoze degradate ca urmare a unor incendii.
Compoziție floristică în teritoriul analizat: Specii edificatoare: Pinus mugo, Rhododendron
myrtifolium. Specii caracteristice: Pinus mugo, Rhododendron myrtifolium, Calamagrostis villosa.
Alte specii: Juniperus sibirica, Campanula abietina, Vaccinium vitis-idaea, Vaccinium myrtillus,
Melampyrum sylvaticum, Picea abies, Sorbus aucuparia, Deschampsia flexuosa, Homogyne alpina,
Luzula luzuloides, Luzula sylvatica, Oxalis acetosella, Pleurozium schreberi, Hylocomium
splendens, Polytrichum juniperinum, Dicranum scoparium.
Habitat 4060
Tufărişuri alpine şi boreale [Alpine and Boreal heaths]
CLAS. PAL.: 31.4
Formaţiuni arbustive scunde, pitice sau prostrate din etajele alpin şi subalpin ale munţilor din
Eurasia, dominate de ericacee, Dryas octopetala, ienuperi pitici, specii de drob şi grozamă (Cytisus
spp., Genista spp.); tufărişuri pitice de Dryas din Insulele Britanice şi Scandinavia.
Reprezentat în zona studiată prin subtipul 31.42 - Tufărişuri acidofile de rododendron.
Rhododendro-Vaccinion. Tufărişuri dominate de Rhododendron spp. pe podzoluri acide din Alpi,
Pirinei, munţii Dinarici, Carpaţi, lanţul balcanic, lanţul pontic, Caucaz şi sistemul himalaian, adesea
cu Vaccinium spp., uneori cu pini pitici.
Varianta R3107 Tufărișuri sud-est carpatice de coacăză (Bruckenthalia spiculifolia) și ienupăr
pitic (Juniperus sibirica).
Corespondențe:
NATURA 2000: 4060 Alpine and Boreal heaths
EMERALD: 31.46 Bruckenthalia heaths
CORINE: 31.46 Bruckenthalia heaths
PAL.HAB: 31.4632 Carpathian Bruckenthalia heaths
EUNIS: F2.2632 Carpathian Bruckenthalia heaths
Asociații vegetale: Junipero – Bruckenthalietum Horv. 1936 (Syn.: Juniperetum intermediae Nyár.
1956 n.n., Bruckenthalietum spiculifoliae Buia et al. 1962 p.p., as. Bruckenthalia spiculifolia cu
Antennaria dioica Șerbănescu 1961, as. Nardus stricta cu Bruckenthalia spiculifolia Șerbănescu
1961).
Stațiuni. Habitatul se instalează la altitudini cuprinse între: 1600–1800 m. Clima: T = 1,7–1,30C, P
= 1150–1250 mm. Relief: versanți montani sudici, însoriți. Roci: silicioase
și calcaroase. Soluri: humosiosoluri și litosoluri, bogate în schelet, cu o reacție acidă.
Structura: Fitocenozele sunt edificate de specii arcto-alpine și circumpolare în mare măsură, cu
cerințe ecologice mai termofile decât alte juniperete, xero-mezofile, oligotrofe, acidofile. Speciile
edificatoare tufărișului se distribuie conform exigențelor biologice, Bruckenthalia fiind o heliofilă,
bordeazã latura sudică a tufărișului format de Juniperus sibirica și lipsește din zonele umbrite.
Stratul de Juniperus se înalță până la 50 cm în timp ce Bruckenthalia rămâne la 15–20 cm. Alte
specii dominante sunt subarbuștii Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea și ierburile Nardus
stricta, Geum montanum. Caracterul microterm al acestei cenoze față de cel al molidișurilor (pe
care de multe ori le succed) este ilustrat de prezența speciilor alpine (Vaccinium gaultherioides,
Festuca supina, Potentilla ternata).
Compoziție floristică: Specii edificatoare: Bruckenthalia spiculifolia. Specii caracteristice:
Bruckenthalia spiculifolia, Juniperus sibirica. Alte specii importante: Campanula abietina,
Campanula serrata, Potentilla ternata, Thymus balcanus, Pinus mugo, Picea abies, Vaccinium
myrtillus, Vaccinium vitis-idaea, Homogyne alpina, Luzula sylvatica, Betula pendula, Soldanella
major, Deschampsia flexuosa, Calamagrostis villosa, Rhododendron myrtifolium, Polytrichum
juniperinum, Alnus viridis, Athyrium alpestre, Veratrum album, Viola biflora, Achillea distans, Poa
alpina, Rumex arifolius, Phleum alpinum ssp. commutatum, Nardus stricta, Geum montanum,
Vaccinium gaultherioides, Festuca supina.
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Valoare conservativă: mare; habitate puțin răspândite, protejate Emerald.
Compoziție floristică în perimetrul analizat: Specii edificatoare: Bruckenthalia spiculifolia.
Specii caracteristice: Bruckenthalia spiculifolia, Juniperus sibirica. Alte specii: Campanula
abietina, Potentilla ternata, Thymus balcanus, Pinus mugo, Picea abies, Vaccinium myrtillus,
Vaccinium vitis-idaea, Homogyne alpina, Luzula sylvatica, Deschampsia flexuosa, Calamagrostis
villosa, Rhododendron myrtifolium, Polytrichum juniperinum, Alnus viridis, Achillea distans, Poa
alpina, Phleum alpinum ssp. commutatum.
Varianta R3108 Tufărișuri sud-est carpatice de ienupãr pitic (Juniperus sibirica)
Corespondențe:
NATURA 2000: 4060 Alpine and Boreal heaths
EMERALD: 31.4 Alpine and Boreal heaths
CORINE: 31.431 Juniperus nana scrub
PAL.HAB: 31.431 Mountain Juniperus nana scrub
EUNIS: F2.231 Mountain Juniperus nana scrub
Asociații vegetale: Campanulo abietinae – Juniperetum Simon 1966 (Syn.: Juniperetum nanae Soó
1928, Juniperetum sibiricae Rațiu 1965 Vaccinio-Juniperetum communis Kovács 1979, JuniperetoVaccinietum Pușcaru et al. 1956 n.n.).
Stațiuni: Altitudine: 1650–2000 m. Climă: T = 1,6–0,00C, P = 1250–1400 mm. Relief: Versanți
însoriți dar și cu expoziþie nordicã, cu înclinaþie medie și mare. Roci: silicioase, dar și pe calcare.
Soluri: rankere și rendzine, pe grohotiºuri cu reacție acidă-neutrã (pH = 5,5–6,6) dar secundar, pe
prepodzoluri scheletice.
Structura: Fitocenoza este edificatã mai ales de specii arcto-alpine și circumpolare, speciile
carpatice fiind bine reprezentate. Sunt specii oligoterme, mezo-xerofile, oligotrofe, acidifile.
Edificatorul fitocenozei este Juniperus sibirica (J. nana), care realizeazã asociaþii primare în etajul
subalpin, dar se instaleazã și secundar, dupã defrișarea molidișurilor, în etajul boreal. Stratul
arbustiv are o acoperire de 80–100%, cel al ierburilor și semiarbuștilor 10–15% și se diferențiazã un
strat muscinal de 5–15%. Stratul arbustiv este dominat de Juniperus sibirica însoþit sporadic de
Pinus mugo, Alnus viridis, Betula pendula, Pinus cembra, Picea abies. Înălțimea stratului este de
50–60 cm, deasupra căruia se ridicã speciile de arbori. Stratul ierburilor și semiarbuștilor este
dominat de: Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea, Deschampsia caespitosa, Luzula sylvatica,
Luzula luzuloides, Festuca supina, Nardus stricta; se diferențiază la micã înãlþime sub cel
dominant. Stratul muscinal este alcãtuit din: Dicranum scoparium, Hylocomium splendens,
Polytrichum juniperinum, Pleurozium schreberii.
Compoziție floristică: Specii edificatoare: Juniperus sibirica (J. nana, J. communis ssp. nana).
Specii caracteristice: Campanula abietina. Alte specii importante: Potentilla ternata, Bruckenthalia
spiculifolia, Rhododendron myrtifolium, Campanula serrata, Pinus mugo, Vaccinium
gaultherioides, Loiseleuria procumbens, Carex atrata, Picea abies, Luzula sylvatica,
Calamagrostis villosa, Homogyne alpina, Soldanella hungarica ssp. major, Orthilia secunda,
Leucanthemum waldsteinii, Lonicera caerulea, Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea, Oxalis
acetosella, Deschampsia flexuosa, Melampyrum sylvaticum, Huperzia selago, Lycopodium
annotinum, Alnus viridis, Betula pendula, Picea abies, Deschampsia caespitosa, Luzula luzuloides,
Festuca supina, Nardus stricta, Dicranum scoparium, Hylocomium splendens, Polytrichum
juniperinum, Pleurozium schreberii. Specii endemice: Melampyrum saxosum.
Prezența în perimetrele propuse. Habitatul este prezent în perimetrul propus implementării
proiectului, însă fitocenozele sunt secundare, apărute ca urmare a deteriorării habitatului 4070.
Implementarea proiectului presupune refacerea habitatului 4070, care este un habitat prioritar, însă
nu în detrimentul altui habitat. Fitocenozele habitatul 4060 sunt secundare, dovedind marea
capacitate de colonizare a speciilor componente. În formularul standard al sitului acest habitat are o
pondere de 1% din suprafața sitului, ceea ce înseamnă o suprafață de 869,59 ha, dublă față de
suprafața ocupată de habitatul 4070. Însă nu avem date despre localizarea habitatului în teren,
respectiv date referitoare la prezența habitatului 4060 în zona Oslea. Fitocenozele pe care noi le-am
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identificat sunt secundare defrișării jneapănului din zonă. Din acest motiv considerăm că la nivelul
întregului sit nu va fi afectat acest habitat prin implementarea proiectului.
6230* Pajişti de Nardus bogate în specii, pe substraturi silicatice din zone montane (şi submontane,
în Europa continentală) [Species-rich Nardus grasslands, on siliceous substrates in mountain areas
(and sub-mountain areas, in Continental Europe)]
CLAS. PAL.: 35.1, 36.31
Descrierea habitatului. Pajişti permanente, închise, de Nardus, xeromezofile sau mezofile, ce
ocupă soluri silicatice în zonele de şes, deal şi munte ale regiunilor atlantică, subatlantică sau
boreală. Vegetaţia este foarte variată, însă această variaţie este caracterizată prin continuitate.
Nardetalia: 35.1 - Violo-Nardion (Nardo-Galion saxatilis, Violion caninae); 36.31 - Nardion.
Siturile bogate în specii vor fi interpretate ca situri remarcabile pentru un mare numărul de specii. În
general, habitatele, care s-au degradat ireversibil în urma păşunatului excesiv, ar trebui excluse.
Este reprezentat în perimetrul analizat de fitocenoze ale variantelor românești R3608 Pajiști sud-est
carpatice de Scorzonera rosea și Festuca nigrescens (fitocenoze secundare dezvoltate în urma
defrișării pădurii de molid) și R3608 Pajiști sud-est carpatice de țăpoșică (Nardus stricta) și Viola
declinata.
Vegetația este edificată de fitocenoze ale asociațiilor: Scorzonero roseae-Festucetum nigricantis
(Puşcaru et al. 1956) Coldea 1978 (syn.: Festucetum rubrae fallax Puşcaru et al. 1956, Festucetum
rubrae montanum Csűrös et Resmeriţă 1960); Violo declinatae-Nardetum Simon 1966 (syn.:
Nardetum strictae montanum Resmeriţă et Csűrös 1963, Nardetum strictae alpinum Buia et al.
1962, Nardetum alpigenum carpaticum Borza 1959); Hieracio pilosellae-Nardetum strictae Pop et
al. 1988; Nardo-Festucetum tenuifoliae Buiculescu 1971; Festuco rubrae-Agrostietum capillaris
Horvat 1951 subas. nardetosum strictae Pop 1976.
Varianta R3608 Pajiști sud-est carpatice de Scorzonera rosea și Festuca nigrescens
Stațiuni: acest tip se instalează la altitudini cuprinse între: 900–2340 m. Clima: T = 6,0– -1,50C; P =
950–1450 mm. Relief: versanți, platouri. Substrat: diferit. Soluri: disticambosoluri, cu profil scurt și
saturate în baze (20–25%) și pH = 4–4,5.
Structura: Habitat mesofil și mesohigrofil, de pajiște secundară dezvoltată în urma defrișării
pădurilor de molid. Stratul arbustiv– foarte redus; în pajiști pătrund specii arbustive, dintre care:
Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea. Stratul ierbos – dominant, speciile caracteristice
Scorzonera rosea și Campanula abietina defines caracterul regional al grupării. Specia edificatoare
Festuca nigrescens realizează o acoperire cuprinsă între 35–85%. În structura floristicã sunt
prezente numeroase specii mezofile, caracteristice pentru Arrhenatheretea. Specia Nardus stricta
are o constanță ridicată și o acoperire între 5–10%. Au fost descrise subasociația typicum, care este
întâlnitã în etajul montan superior, cu numeroase specii caracteristice pentru Caricetalia curvulae și
subasociaþia Festucetosum airoidis Coldea 1987, prezentã în etajul subalpin, cu numeroase specii
microterme și cu diferenþialele ecologice Festuca supina, Agrostis rupestris și Avenula versicolor.
Stratul mușchilor – redus, numărul de specii este mic: Polytrichum commune, Polytrichum
juniperinum.
Compoziție floristică: Specii edificatoare: Scorzonera rosea, Festuca nigrescens. Specii
caracteristice: Scorzonera rosea, Festuca nigrescens, Viola declinata, Poa media. Alte specii
importante: Tozzia carpathica, Geum montanum, Potentilla ternata, Campanula serrata, Geum
montanum, Ligusticum mutellina, Gentiana kochiana, Hieracium aurantiacum, Hipochoeris
uniflora, Thymus balcanus, Antennaria dioica, Carex ovalis, Euphrasia stricta, Hieracium
pillosela, Potentilla erecta, Luzula sudetica, Thymus pulegioides, Alchemilla glaucescens,
Danthonia decumbens, Hypericum umbellatum, Arnica montana, Luzula campestris, Alchemilla
flabellata, Polygala vulgaris, Nigritella rubra.
Valoare conservativă: moderată; habitat endemic sud-est carpatic și prioritar european; mare
numai în fitocenozele unde poate fi prezentă specia Tozzia carpathica (DH2).
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Prezența în perimetrele propuse. Habitatul este prezent vecinătatea perimetrului de
implementarea a proiectului. Habitatul nu este menționat în formularul standard al sitului.
Compoziție floristică în perimetrul analizat: Festuca supina, Agrostis rupestris și Avenula
versicolor. Specii edificatoare: Scorzonera rosea, Festuca nigrescens. Specii caracteristice:
Scorzonera rosea, Festuca nigrescens, Poa media. Alte specii : Geum montanum, Potentilla
ternata, Ligusticum mutellina, Hieracium aurantiacum, Hipochoeris uniflora, Thymus balcanus,
Antennaria dioica, Carex ovalis, Euphrasia stricta, Hieracium pillosela, Potentilla erecta, Luzula
sudetica, Thymus pulegioides, Alchemilla glaucescens, Danthonia decumbens, Luzula campestris,
Polygala vulgaris.
2.3. Descrierea funcţiilor ecologice ale speciilor și habitatelor de interes comunitar afectate şi
a relaţiei acestora cu ariile naturale protejate de interes comunitar învecinate şi distribuţia
acestora
În cazul implementării acestui proiect nu există specii și habitate de interes comunitar
afectate. Este vorba tocmai de refacerea, restaurarea unui habitat de interes comunitar. Ne vom
rezuma, în acest caz, la prezentarea funcțiilor ecologice ale acestui habitat în cadrul arie naturale
care-l găzduiește.
Habitatul 4070* Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium este cantonat în
etajele montan superior și subalpin. Aceste etaje adăpostesc ecosisteme fragile, în condiții climatice
extreme.
Funcția ecologică a acestui habitat:
- loc de viață și adãpost pentru numeroase specii de plante și animale;
- protejeazã solul versanților împotriva eroziunii;
- rol în oprirea avalanșelor;
- interceptează precipitațiile, eliberând o anumită parte a apei, treptat, prin transpiraþie, și
determinând o parte apreciabilã să se scurgă în sol, iar primăvara temporizează topirea
zãpezii;
- facilitează menținerea limitei naturale superioare a pădurii, la adăpostul jnepenilor
refăcându-se speciile forestiere;
- crește gradul de atractivitate turistică a zonelor montane prin menținerea diversității și
specificității peisajului.
2.4. Statutul de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar, conform
formularului standard al sitului
Tabel 7. Statutul de conservare al habitatelor din situl ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest

Stare de
conserva
re

Evaluar
e globală

3220 - Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane

A

A

3230 - Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor
montane

B

B

3240 - Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane

A

A

4060 - Tufărișuri alpine si boreale

B

B

4070* - Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium

A

A

6170 - Pajiști calcifile alpine și subalpine

B

B

6210* - Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu tufărișuri pe substrat

B

B

Cod/Habitat
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calcaros
6430 - Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul
câmpiilor, până la cel montan și alpin

B

B

6520 - Fanețe montane

B

B

7220* - Izvoare petrifiante cu formare de travertin

A

A

8120 - Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan
până în cel alpin

B

B

8210 - Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase

B

B

9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum

B

B

9130 - Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum

B

B

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

A

A

9170 - Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum

B

B

9180* - Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene

A

A

91E0* - Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior

A

A

91L0 - Păduri ilirice de stejar cu carpen

B

B

91M0 - Păduri balcano-panonice de cer si gorun

B

B

91V0 - Păduri dacice de fag

A

A

91Y0 - Păduri dacice de stejar si carpen

B

B

9260 - Vegetatie forestieră cu Castanea sativa

B

B

9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană

A

A

(Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă ; Evaluarea globală: A - valoare excelentă, B valoare bună, C - valoare considerabilă)
Tabel 8. Statutul de conservare al speciilor de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului
92/43/CEE din situl ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest

Cod

1352
1361
1310
1307
1305
1304
1303
1354
1355
1316
1321
1324

Nume

Canis lupus
Lynx lynx
Miniopterus schreibersi
Myotis blythii
Rhinolophus euryale
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Ursus arctos
Lutra lutra
Myotis capaccinii
Myotis emarginatus
Myotis myotis

Populație

Evaluarea sitului
Conservare
Izolare

C
C
C
C
C
C
C
C
C
B
B
C

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

C
C
C
C
B
C
C
C
C
B
C
C

Evaluare
globală
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare
(globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

39

Tabel 9. Statutul de conservare al speciilor de amfibieni enumerate în anexa II la Directiva Consiliului
92/43/CEE din situl ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest

Cod

Nume
Populație

1193
1188
1220

Bombina variegata
Bombina bombina
Emys orbicularis

C
C
C

Evaluarea sitului
Conservare
Izolare
B
B
B

C
C
C

Evaluare globală
B
B
B

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥
p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C
- populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă
Tabel 10. Statutul de conservare al speciilor de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE
din situl ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest

Cod

Nume

Evaluarea sitului
Conservare
Izolare

Populație
1138

Barbus
meridionalis
Gobio uranoscopus
Cottus gobio

1122
1163

Evaluare
globală

C

B

C

B

C
C

B
C

C

B
C

Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare
(globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă
Tabel 11. Statutul de conservare al speciilor de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului
92/43/CEE din situl ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest

Cod

Nume

4030
4036
1078
1088
1083
1060
1037
1084
1087

Colias myrmidone
Leptidea morsei
Callimorpha quadripunctaria
Cerambyx cerdo
Lucanus cervus
Lycaena dispar
Ophiogomphus cecilia
Osmoderma eremita
Rosalia alpina

Evaluarea sitului
Populație Conservare Izolare Evaluare globală
B
B
C
C
C
C
B
A
C

B
B
B
B
B
B
B
B
B

C
C
C
C
C
C
C
C
C

B
B
B
B
B
B
B
B
B

Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare
(globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă
Tabel 12. Statutul de conservare al speciilor de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE
din situl ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest

Cod

Nume

4066 Asplenium adulterinum
4070 Campanula serrata

Evaluarea sitului
Populație Conservare Izolare Evaluare globală
C
C
B
B
C
C
B
B
40

4097 Iris aphylla ssp. hungarica B
2093 Pulsatilla grandis
B
4116 Tozzia carpathica
C

C
C
C

B
B
B

B
B
B

2.5. Date privind structura şi dinamica populaţiilor de specii afectate
Nu este cazul, deoarece această parte a sitului şi arealul propus este teren din fondul forestier și nu i
se va schimba destinația. Zona proiectului va fi încorporatǎ în obiectivele propuse, revegetatǎ şi
redatǎ, astfel, circuitului natural.
2.6. Relaţiile structurale şi funcţionale care creează şi menţin integritatea ariilor naturale
protejate de interes comunitar
Habitatele naturale de interes conservativ descrise în zona de studiu menţin si asigura buna
funcţionalitate si relaţiile dintre populaţiile speciilor de flora si fauna. Funcţiile habitatelor si
ecologia speciilor au fost descrise in capitolele anterioare.
Integritatea unei arii naturale protejate de interes comunitar se poate asigura, in principal
printr-un management eficient care reprezinta elementul cheie pentru atingerea scopului pentru care
s-au desemnat ariile protejate, indiferent de sistemul de administrare şi chiar de cel de decizie.
Ariile protejate, trebuie gospodărite în aşa fel încât să se menţină valorile naturale şi chiar
cele culturale care există pe teritoriul lor şi, în multe cazurilor, chiar să contribuie la o dezvoltare
durabilă, armonioasă a zonei, în beneficiul comunităţilor locale de pe teritoriul lor şi din imediata
lor vecinătate.
Un management efectiv şi eficient al ariei protejate permite prevenirea şi chiar stoparea
eventualelor efecte negative ce pot apărea ca urmare a numeroaselor presiuni şi ameninţări posibile.
Managementul unei arii protejate este un proces extrem de complex, întrucât administratorii
trebuie să asigure în cele mai multe cazuri:
- menţinerea în stare naturală sau chiar refacerea uneori a habitatelor şi speciilor, ceea ce
include activităţi de cercetare ştiinţifică şi de monitorizarea a habitatelor şi speciilor cheie şi
indicatoare şi măsuri de management speciale dacă acest lucru de impune,
- coordonarea tuturor activităţilor de utilizare a resurselor natural atunci când aceste resurse
sunt importante pentru conservare,
- prevenirea şi stoparea activităţilor cu potenţiale efecte negative asupra valorilor naturale şi
culturale din aria protejată,
- informarea şi conştientizarea factorilor interesaţi şi a publicului larg cu privire la
importanţa conservării biodiversităţii,
- promovarea unor modele de dezvoltare durabilă, armonioasă, bazată pe utilizarea durabilă
a resurselor naturale şi prin implicarea – coordonarea tuturor factorilor interesaţi.
- implicarea comunităţilor locale în managementul ariilor protejate şi asigurarea, pe cât
posibil a unor beneficii din prezenţa ariei protejate,
- dezvoltarea unui turism durabil, promovarea ecoturismului, şi, nu în ultimul rând informarea şi conştientizarea factorilor de decizie locali, regionali şi naţionali cu privire la
importanţa asigurării resurselor necesare pentru managementul ariilor protejate şi la preluarea
modelelor promovate de ariile protejate în planurile de dezvoltare locală şi regională.
Un management eficient presupune utilizarea resurselor – umane, financiare, fizice şi
informaţionale – în modul cel mai eficient cu putinţă pentru realizarea scopului pentru care s-a
constituit aria protejată.
Managementul ariilor protejate se face în baza planurilor de management
Scopul planului de management al sitului ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest constă în
„protecția și conservarea pentru viitor a patrimoniului natural și îmbinarea armonioasă cu
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dezvoltarea durabilă a comunităților din zonă” și urmăreşte menţinerea interacţiunii armonioase a
omului cu natura prin:
- protejarea diversităţii speciilor, habitatelor şi a peisajului.
- exploatarea rațională și valorificarea resurselor naturale.
- activități științifice și educaționale.
- păstrarea folosinţelor tradiţionale ale terenurilor și practicarea unei agriculturi bazată pe
principiile dezvoltării durabile.
- încurajarea, păstrarea și permanentizarea activităţilor, practicilor şi culturii tradiţionale ale
populaţiei locale.
- oferirea publică a posibilităţilor de recreere și practicarea unui turism durabil.
2.7. Obiectivele de conservare ale ariilor naturale protejate de interes comunitar, care au fost
stabilite prin planurile de management
Obiectivele planului de management al sitului ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest:
- Conservarea biodiversității și peisajului printr-o monitorizare adecvată a dinamicii și
structurii factorilor perturbatori.
- Exploatarea resurselor turistice prin dezvoltarea de programe specifice în concordanță cu
principiile dezvoltării durabile.
- Promovarea valorilor culturale și tradiționale locale și crearea de oportunități bazate pe
principiile dezvoltării durabile pentru susținerea economiei locale.
- Creșterea gradului de educare și conștientizare a publicului și factorilor implicați privind
importanța sitului și a conservării naturii.
- Întărirea capacității administrative prin stabilirea de mecanisme adecvate pentru
desfășurarea activităților specifice din sit.
2.8. Descrierea stării actuale de conservare a ariilor naturale protejate de interes comunitar,
inclusiv evoluţii / schimbări care se pot produce în viitor
Starea de conservarea sitului ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest rezidă din starea de
conservare a habitatelor și speciilor din sit.
Astfel:
- Starea de conservare a habitatelor este excelentă pentru habitatele 3220, 3240, 4070*,
7220*, 9150, 9180*, 91E0*, 91V0, 9410 și bună pentru 3230, 4060, 6170, 6210*, 6430,
6520, 8120, 8210, 9110, 9130, 9170, 91L0, 91M0, 91Y0, 9260.
- Starea de conservare a speciilor de mamifere este bună
- Starea de consrvare a speciilor de amfibieni și reptile este bună
- Starea de conservare a speciilor de pești este bună pentru speciile Barbus meridionalis și
Gobio uranoscopus și medie sau redusă pentru specia Cottus gobio
- Starea de conservare a speciilor de nevertebrate este bună
- Starea de conservare a speciilor de plante este medie sau redusă
Per ansamblu se poate aprecia că starea de conservarea sitului ROSCI0129 Nordul Gorjului
de Vest este bună spre excelentă.
2.9. Alte informaţii relevante privind conservarea ariilor naturale protejate de interes
comunitar, inclusiv posibile schimbări în evoluţia naturală a acestora
Prin realizarea proiectului va creste suprafata habitatului cu Pinus mugo cu 10 ha.
2.10. Alte aspecte relevante pentru ariile naturale protejate de interes comunitar
Nu este cazul.
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2.11. Metodele utilizate pentru culegerea informaţiilor privind speciile şi habitatele de interes
comunitar
Acest Studiu de Evaluare Adecvată a fost realizat conform metodologiei indicată în OM 19/2010
pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale
planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.
Pentru efectuarea acestui studiu au fost utilizate informaţii referitoare la amplasamentul propus al
proiectului supus analizei şi la zonele învecinate care ar putea fi afectate de implementarea acestuia.
Informaţiile referitoare la caracteristicile ecosistemelor, a reliefului şi alte aspecte specifice zonei
amplasamentului proiectului supus analizei au fost însuşite cu ocazia efectuării mai multor deplasări
în teren.
Întocmirea Studiului de Evaluare Adecvată prezent a inclus două etape: etapa de birou și etapa de
teren.
Etapa de birou a inclus studierea documentelor referitoare la proiect primite de la
beneficiar, stabilirea perimetrului acestuia pe hărţi, studiul materialelor
referitoare la siturile Natura 2000 care se suprapun peste zona proiectului,
studiul unui complex material bibliografic și elaborarea studiului propriuzis.
Etapa de teren a presupus localizarea în teren cu GPS-ul a perimetrelor proiectului propus,
efectuarea de fotografii relevante și studii referitoare la prezența
habitatelor și a speciilor, utilizând metodologii specifice fiecărui grup
taxonomic.
Perioada de colectare a datelor
Alegerea perioadei optime pentru colectarea datelor pe teren a trebuit să țină cont de obiectivele
propuse, de atributele și variabilele ce au trebuit măsurate. Pentru fiecare grup sistematic în parte,
organizarea în timp a deplasărilor în teren a fost diferită, fiind prezentată în cele de mai jos, alături
de metodologia utilizată.
Pentru evaluarea habitatelor, a vegetației și a speciilor de plante, s-au fost efectuate deplasari in
perioada de primavara si vara a anului 2014.
Perioada de monitorizare: anul 2014.
Frecvența deplasărilor: in lunile martie-septembrie, lunar.
Specii de nevertebrate
Pentru nevertebrate s-a făcut prin observații directe ale speciilor de nevertebrate, sau prin colectare
cu fileul entomologic.
Perioada de monitorizare: martie - august 2013, martie - mai 2014.
Frecvența deplasărilor: lunar.
Herpetofaună (amfibienii, reptilele) au fost studiate prin cercetarea directă pe transect. Speciile
care nu s-au putut identifica în teren s-au fotografiat sau au fost colectate şi determinate la birou. În
cazul amfibienilor, care în perioada de reproducere populează habitate acvatice, capturarea s-a făcut
utilizând fileul cu ramă metalică rotundă şi cu braţ telescopic. Reptilele au fost capturate de cele
mai multe ori cu mâna. Transectele sunt metode standard folosite pentru inventarierile
herpetofaunistice, foarte utilizate în aceste studii, deoarece au un impact scăzut asupra acestor
animale și funcționează într-o varietate de habitate, atât în ecosistemele terestre, cât și în cele
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acvatice. S-au identificat şi habitatele de pe transect, raportate la cerinţele diferitelor specii de
interes comunitar incluse în Directiva Habitate, anexa II. Ȋn unele cazuri, identificarea speciei s-a
făcut pe baza semnelor particulare sau a urmelor lăsate.
Perioada de monitorizare: februarie - august 2013, martie - mai 2014.
Frecvența deplasărilor: lunar.
Specii de mamifere
Pentru speciile de mamifere a fost utilizată metoda transectelor şi a observaţiilor libere în teren.
Perioada de monitorizare: martie - octombrie 2014.
Frecvența deplasărilor: lunar (cu ocazia celorlalte investigații de teren).
Pentru prognozarea impactului în raport cu obiectivele de conservare ale ariilor protejate cu
care există suprapuneri, au fost aplicate metode standardizate de studiu, ce au avut ca obiectiv atât
identificarea speciilor şi habitatelor în raport cu locaţia / habitatul şi proiectul în sine, cât şi a
populaţiilor / abundenţei acestora pentru cele unde era necesar a se realiza şi în cazurile unde acest
aspect a putut fi tratat.
Pentru toate speciile de animale de interes comunitar, identificarea habitatelor caracteristice
acestora pe traseul propus, a reprezentat o modalitate de bază privind prezenţa potenţială a lor în
teren.

III. IDENTIFICAREA ŞI EVALUAREA IMPACTULUI
3.1. Tipurile de poluare care pot fi generate
In faza de realizare a proiectului, stratele de sol vor fi impactate ca urmare a amenajǎrilor de
pregǎtire a terenului, ce vor conduce la o expunere la factorii ce contribuie la eroziune superficialǎ.
Pe perioada de realizare a proiectului nu vor fi deversate în afara amplasamentului cantitǎţi
de ape reziduale iar solul decopertat va fi reutilizat ulterior la plantarea puietilor.
Pe perioada de realizare a proiectului nu sunt necesare cantitǎţi de ape tehnologice.
Apa potabilǎ se va asigura pe amplasament din reteaua comerciala (apǎ îmbuteliatǎ, etc.).
Concluzii
Nu exista surse de poluanţi pentru aer
Nu exista sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice
Pe fiecare amplasament se va amplasa cate o toaleta uscata.
Pe perioada de executie a lucrarilor, estimǎm cǎ nu vor exista surse potenţiale de zgomot şi/sau
vibraţii.
Solul decopertat va fi reutilizat ulterior la plantarea puietilor.
3.2. Tipuri de impact asupra factorilor de mediu care pot să afecteze negativ ariile protejate
Nu se va genera impact asupra factorilor de mediu prin implementarea acestui proiect.
3.3. Identificarea și evaluarea impactului potenţial asupra speciilor și habitatelor din ariile
naturale protejate de interes comunitar
Sinteza prezenței speciilor pe suprafața parcelelor pe care se va reface habitatul 4070, precum și
identificarea habitatelor potențiale de hrănire și / sau reproducere a speciilor enumerate în anexa II a
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Directivei Consiliului 92/43/CEE, care sunt listate în Formularul Standard al sitului este prezentată
în tabelul 8.
Tabel 8. Prezența speciilor de interes conservativ european listate în Formularul Standard al sitului ROSCI0129
Nordul Gorjului de Vest, pe suprafața și în vecinătatea parcelelor pe care se va realiza proiectul.
HABITATE
Cod

Habitat

Prezența
în
perimetru

3220

-

Nul

-

Nul

-

Nul

4060

Vegetație herbacee de pe malurile
râurilor montane
Vegetație lemnoasă cu Myricaria
germanica de-a lungul râurilor montane
Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos dea lungul râurilor montane
Tufărișuri alpine si boreale

Prezent

4070
*

Tufărișuri cu Pinus mugo și
Rhododendron myrtifolium

Prezent

Habitatul este prezent în perimetrul propus
implementării proiectului, însă fitocenozele sunt
secundare, apărute ca urmare a deteriorării
habitatului
4070.
Implementarea
proiectului
presupune refacerea habitatului 4070, care este un
habitat prioritar, însă nu în detrimentul altui habitat.
Fitocenozele habitatul 4060 sunt secundare,
dovedind marea capacitate de colonizare a speciilor
componente. În formularul standard al sitului acest
habitat are o pondere de 1% din suprafața sitului,
ceea ce înseamnă o suprafață de 869,59 ha, dublă
față de suprafața ocupată de habitatul 4070. Însă nu
avem date despre localizarea habitatului în teren,
respectiv date referitoare la prezența habitatului 4060
în zona Oslea. Fitocenozele pe care noi le-am
identificat sunt secundare defrișării jneapănului din
zonă.
Din acest motiv considerăm că la nivelul întregului
sit nu va fi afectat acest habitat prin implementarea
proiectului.
Habitat care este supus restaurării.

6170

Pajiști calcifile alpine și subalpine

-

Nul

6210
*

Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu
tufărișuri pe substrat calcaros

-

Nul

6430

-

Nul

6520

Comunități de liziera cu ierburi înalte
higrofile de la nivelul câmpiilor, până la
cel montan și alpin
Fanețe montane

-

Nul

7220
*

Izvoare petrifiante cu formare de
travertin

-

Nul

8120

Grohotișuri calcaroase și de șisturi
calcaroase din etajul montan până în cel

-

Nul

3230
3240

Impact negativ
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9110

alpin
Versanți stăncoși cu vegetație
chasmofitică pe roci calcaroase
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum

9130

Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum

-

Nul

9150

-

Nul

-

Nul

9180
*

Păduri medio-europene de fag din
Cephalanthero-Fagion
Păduri de stejar cu carpen de tip GalioCarpinetum
Păduri din Tilio-Acerion pe versanți
abrupți, grohotișuri și ravene

-

Nul

91E0
*

Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si
Fraxinus excelsior

-

Nul

91L0

Păduri ilirice de stejar cu carpen

-

Nul

91M
0

Păduri balcano-panonice de cer si gorun

-

Nul

91V0

Păduri dacice de fag

-

Nul

91Y0

Păduri dacice de stejar si carpen

-

Nul

9260

Vegetatie forestieră cu Castanea sativa

-

Nul

9410

Păduri acidofile de Picea abies din
regiunea montană

Prezent în
vecinătate

Nul. Proiectul nu afectează acest habitat.

8210

9170

-

Nul

-

Nul

SPECII
PLANTE
Cod

Specie

Prezența în perimetru

Impact negativ

4066

Asplenium adulterinum

Nul

4070

Campanula serrata

4097

Iris aphylla ssp. hungarica

2093

Pulsatilla grandis

4116

Tozzia carpathica

Nu au fost identificate habitate potențiale
în perimetru.
În zonele adiacente perimetrului există
habitatul 6230 - habitat potențial pentru
specie, însă nu a fost identificată, iar
habitatul nu este cuprins în formularul
standard al sitului.
Nu au fost identificate habitate potențiale
pentru specie în perimetru.
Nu au fost identificate habitate potențiale
pentru specie în perimetru.
3220, 4060, 4070 și 6230 sunt habitate
potențiale pentru specie, însă nu a fost
identificată în perimetru.

Nul

Nul
Nul
Nul. Asupra acestei specii,
restaurarea habitatului 4070 ar
avea un impact pozitiv, deoarece
habitatul este unul în care specia a
fost indicată din alte situri Natura
2000.

MAMIFERE
Cod

Specie

Prezența în perimetru

Impact negativ
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Populează practic întregul habitat forestier şi parţial cel deschis.
Nu a fost identificat în zona proiectului.
Este răspândit în habitatele forestiere, unde există stâncării.
Nu a fost identificat în zona proiectului
Este o specie de peşteri / habitate subterane, care foloseşte astfel
de adăposturi pentru hibernare, maternitate, împerechere.
Nu a fost identificată în perimetru datorită lipsei habitatelor.
Este o specie de localităţi, care foloseşte astfel de adăposturi
pentru maternitate, împerechere, tranzit, hrănire etc.
Nu a fost identificată în perimetru datorită lipsei habitatelor.
Este o specie de peşteri / habitate subterane, care foloseşte astfel
de adăposturi pentru hibernare, maternitate, împerechere.
Nu a fost identificată în perimetru datorită lipsei habitatelor.
Este o specie de peşteri / habitate subterane dar şi de localităţi
rurale, care foloseşte astfel de adăposturi pentru hibernare,
maternitate, împerechere. Poate folosi pădurile de foioase pentru
hrănire şi ca rute de zbor.
Nu a fost identificată în perimetru datorită lipsei habitatelor.
Este o specie de peşteri / habitate subterane dar şi de localităţi
rurale, care foloseşte astfel de adăposturi pentru hibernare,
maternitate, împerechere. Poate folosi pădurile de foioase pentru
hr Nu a fost identificată în perimetru datorită lipsei
habitatelor.ănire şi ca rute de zbor.
Populeaza practic întregul habitat forestier şi parţial cel deschis.
Nu a fost identificat în zona proiectului.
Este o specie tipică de ape dulci, mai ales râuri.
Nu a fost identificat în zona proiectului datorită lipsei habitatelor
specifice.
Este o specie de peşteri / habitate subterane, care foloseşte astfel
de adăposturi pentru hibernare, maternitate, împerechere.
Nu a fost identificat în zona proiectului datorită lipsei habitatelor
specifice.
Este o specie de localităţi, care foloseşte astfel de adăposturi
pentru maternitate, împerechere, tranzit, hrănire etc.
Nu a fost identificat în zona proiectului datorită lipsei habitatelor
specifice.
Este o specie de peşteri / habitate subterane, care foloseşte astfel
de adăposturi pentru hibernare, maternitate, împerechere, dar şi de
localităţi rurale.
Nu a fost identificat în zona proiectului datorită lipsei habitatelor
specifice.
AMFIBIENI, REPTILE

1352

Canis lupus

Nul

1361

Lynx lynx

1310

Miniopterus schreibersi

1307

Myotis blythii

1305

Rhinolophus euryale

1304

Rhinolophus
ferrumequinum

1303

Rhinolophus
hipposideros

1354

Ursus arctos

1355

Lutra lutra

1316

Myotis capaccinii

1321

Myotis emarginatus

1324

Myotis myotis

Cod

Specie

Prezența în perimetru

Impact negativ

1193

Bombina variegata

Nul

1188

Bombina bombina

1220

Emys orbicularis

Nu există habitate potențiale pentru specie în perimetru sau
vecinătăți.
Nu există habitate potențiale pentru specie în perimetru sau
vecinătăți.
Nu există habitate potențiale pentru specie în perimetru sau
vecinătăți.
PEȘTI

Cod

Specie

Prezența în perimetru

Impact negativ

Nul
Nul

Nul

Nul

Nul

Nul

Nul
Nul

Nul

Nul

Nul

Nul
Nul
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Nu există habitate potențiale pentru specie în perimetru sau
vecinătăți.
Nu există habitate potențiale pentru specie în perimetru sau
vecinătăți.
Nu există habitate potențiale pentru specie în perimetru sau
vecinătăți.
NEVERTEBRATE

1138

Barbus meridionalis

Nul

1122

Gobio uranoscopus

1163

Cottus gobio

Cod

Specie

Prezența în perimetru

Impact negativ

4030

Colias myrmidone

Nul

4036

Leptidea morsei

1078

Callimorpha quadripunctaria

1088

Cerambyx cerdo

1083

Lucanus cervus

1060

Lycaena dispar

1037

Ophiogomphus cecilia

1084

Osmoderma eremita

1087

Rosalia alpina

Lepidopter ce preferă pajişti relativ uscate, cu vegetație
joasă,
bogate
în
drob
(Chamaecytisus
ratisbonensis, Chamaecytisus ruthenicus și Chamaecytisus
supinus), plante pe care sunt depuse ouăle şi cu care se
hrănesc şi larvele.
Nu a fost identificat în perimetru ca urmare a lipsei
habitatelor specifice.
Lepidopter ce populează zonele xeroterme de la marginea
pădurilor sau din luminișuri mai ales din cvercete.
Nu a fost identificat în perimetru ca urmare a lipsei
habitatelor specifice.
Lepidopter ce populează lizierele pădurilor sau luminișurile.
Posibil prezent în zonele învecinate.
Coleopter tipic pădurilor de cvercinee bătrâne cu lemn mort.
Nu a fost identificat în perimetru ca urmare a lipsei
habitatelor specifice.
Coleopter tipic pădurilor de foioase bătrâne (preferând
cvercineele), cu lemn mort pe picior sau doborât.
Nu a fost identificat în perimetru ca urmare a lipsei
habitatelor specifice.
Lepidopter ce populează zone deschise de pajişti, cu
preferinţa pentru cele umede.
Nu a fost identificat în perimetru ca urmare a lipsei
habitatelor specifice.
Trăieşte preponderent pe râuri de şes şi canale, de preferat
cu adâncime mică. Un tip de habitat ideal are un fund cu
nisip şi apă curată în zonele de pădure, dar gama ecologică a
acestei specii mult mai mare: pot coloniza, de asemenea,
cele mai multe dintre râurile lente şi chiar şi apele subterane.
Apele stătătoare sunt posibile locuri de dezvoltare a larvelor.
Nu a fost identificat în perimetru ca urmare a lipsei
habitatelor specifice.
Coleopter ce preferă pădurile de foioase bătrâne, livezile și
parcurile cu copaci bătrâni și scorburoși, pe malul apelor.
Nu a fost identificat în perimetru ca urmare a lipsei
habitatelor specifice.
Coleopter tipic pădurilor bătrâne de fag.
Nu a fost identificat în perimetru ca urmare a lipsei
habitatelor specifice.

Nul
Nul

Nul

Nul
Nul

Nul

Nul

Nul

Nul

Nul

3.4. Posibilele efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sănătăţii, în context
transfrontalier
Nu este cazul
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3.5. Măsuri de reducere a impactului asupra mediului
Se va respecta programul de plantare cu lucrarile de revizuire propuse in proiect si se vor respecta
urmatoarele:
- verificarea provenienței puieților folosiți pentru refacerea habitatului, pentru a nu produce
răspândirea unor boli și dăunători care invadează pepinierele, să ajungă, prin materialul săditor, la
jnepeniș sau să se răspândească în mod natural, producând atacuri;
- introducerea unor puieți de proveniență necunoscută.

3.6. Expunerea motivelor care au condus la selectarea variantelor alese şi o descriere a
modului în care s-a efectuat evaluarea, inclusiv orice dificultăţi întâmpinate în prelucrarea
informaţiilor cerute
În cadrul proiectului au fost evaluate mai multe alternative şi anume:
Selectarea variantei optime
S-au analizat două variante la proiect:
· Varianta 0 – cazul neimplementării proiectului;
· Varianta propusă – varianta în care se va implementa proiectul.
Neimplementarea proiectului propus va conduce la o o continuare degradare a terenului.
Varianta propusă conduce la următoarele avantaje:
- cresterea suprafetei habitatului de jneapan cu 10ha,
- reducerea degradarii terenului.
În cazul proiectului de faţă s-au avut în vedere următoarele criterii:
- criterii sociale (respectiv acceptabilitatea socială). Proiectul propus prezintă bune rezultate
din punct de vedere al protecţiei factorului uman.
- criterii de mediu (respectiv durabilitatea pentru mediu). Proiectul propus nu prezintă efecte
negative asupra peisajului, solului, apei, poluării aerului, nici pe termen lung, nici în perioada de
realizare a acestuia.
Propunerile de lucrările proiectate satisfac normele tehnice în vigoare. Nici o altă variantă de
proiectare nu ar fi asigurat beneficii de mediu suplimentare comparativ cu varianta aleasă.
Administrația locală este interesata în realizarea proiectului, realizarea acestuia aducând
beneficii populatiei locale.
Realizarea proiectului poate fi marcată favorabil prin oferta de locuri de muncă pe perioada
de execuție a lucrărilor de impadurire dar mai ales după aceea prin crearea ofertei de practicare a
ecoturismului.
S-a ales perimetrul studiat deoarece a fost ocupat cu ceva timp in urma de acest habitat si
indeplineste conditiile pedo-climatice pentru dezvoltarea vegetatiei cu jneapan.
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3.7. Descrierea măsurilor avute în vedere pentru monitorizarea efectelor semnificative ale
implementării proiectului
În conformitate cu studiul efectuat de Oliviu G. Pop și Florentina Florescu, 2008:
1. Identificarea în teren și cartarea cu acuratețe a habitatului, cu marcarea zonelor degradate și
a celor aflate într-o stare bună de conservare
2. Lucrãri de refacere a habitatului
- Refacerea habitatului trebuie sã țină cont de condițiile ecologice locale și de evoluția
naturală a acestuia. În primul rând se va reface structura acestui habitat și se va crea microclimatul
adecvat.
- Refacerea habitatului trebuie sã înceapã la limita cu rariștea de molid de la limita
superioară a pădurii în sus.
- Se recomandă ca plantarea de puieți să se realizeze în zonele cu pericol de eroziune sau
degradate, în ecosisteme fragile cu risc de avalanșe.
- Se vor planta puieți de jneapãn în zonele în care este absolut necesară, având în vedere
costurile ridicate.
- Se vor folosi puieți de 4-5-6 ani cu rădăcini protejate în calup cu pungă. Procentul de
prindere este considerat ca fiind foarte redus.
- Plantarea se recomanadă se se facã toamna.
- Împreunã cu puieții de jneapăn, se planteazã și specii însoțitoare locale, în funcție de zonă
(molid, anin verde, scoruș).
- Se recomandã în prealabil studierea unei documentații referitoare la acest subiect
(Pânzariu, dezvoltată de Bândiu, Cenușã, etc.).
3. Acțiuni de prevenire și eliminare a atacurilor dăunătorilor
- Se recomandă efectuarea permanentă a unor observații asupra stării de sãnãtate a
Jnepenișurilor.
Se va avea în vedere respectarea tuturor măsurilor de protecție fito-sanitară la
producerea materialului sãditor. De asemenea, se vor lua măsuri de alegere a celor mai adecvate
proveniențe pentru condițiile specifice zonei. Este necesară și o permanentă monitorizare a
plantaþiilor, pentru a interveni la eventualele atacuri ulterioare ale dăunătorilor.
4. Conștientizarea și instruirea ciobanilor și a proprietarilor de pășuni referitor la importanța
acestui habitat și a unui pășunat rațional
5. Oferirea de subveții și compensații proprietarilor de terenuri în vederea conservării
jnepenișurilor
- Includerea jnepenișurilor în fondul forestier național, în categoria de păduri cu funcții de
protecție (T1, T2) ar duce la primirea de către proprietari a unor compensații de la stat.
6. Informarea turiștilor prin diverse tipuri de materiale informative (panouri, pliante etc.).
3.8. Evaluarea efectelor semnificative ale implementării planului sau programului
Degradarea habitatului în cauza s-a făcut prin taiere si incendiere. Efectul – eroziune
avansata a versantilor.
Singurul motiv care ar fi in favoarea defrisării, de orice natura, a jnepenișurilor ar fi
instalarea unor pajiști cu valoare furajeră sporită. Insă, acest lucru este imposibil. S-a demonstrat că
timpul de instalare a unei vegetatii erbacee, ce corespunde tot tipului de habitat 4070, este foarte
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mare – 21 ani. După aceasta perioadă nu se instalează (in mod natural), pe terenurile defrișate,
pajiști cu valoare furajera mare, ci o ramășită vegetală a habitatului luat in studiu, pentru că specia
Pinus mugo nu se reinstalează in mod natural (v. studii Resmeriță,1970, in masivul Vlădeasa).
Astfel, singura cale de urmat este reconstituirea habitatului afectat.
Implementarea programului ar putea avea unele efecte, negative și pozitive, după cum
urmează:
Efectele pozitive ale implementări PP rezidă din Rolul ecologic al speciei Pinus mugo:
-

-

loc de viață și adăpost pentru numeroase specii de plante și animale;
protejează solul versanților împotriva eroziunii;
rol în oprirea avalanșelor; interceptează precipitațiile, eliberând o anumită parte a apei,
treptat, prin transpirație, și determinând o parte apreciabilã să se scurgă în sol, iar
primăvara temporizează topirea zăpezii;
facilitează menținerea limitei naturale superioare a pădurii, la adăpostul lor refăcându-se
speciile forestiere;
crește gradul de atractivitate turistică a zonelor montane prin menținerea diversității și
specificității peisajului.

Prin implementarea PP se reface un habitat prioritar degradat.
Proiectul contribuie, de asemenea, la menținerea starii de conservare a unui habitat natural,
care este dată de totalitatea factorilor ce acționează asupra habitatului și asupra speciilor
caracteristice acestuia și care îi poate afecta pe termen lung răspândirea, structura și funcþiile,
precum și supraviețuirea speciilor ce îi sunt caracteristice.
Se știe că Starea de conservare a unui habitat natural se consideră “favorabilă” atunci
când sunt îndeplinite condițiile:
-

-

arealul său natural și suprafețele pe care le acoperă în cadrul acestui areal sunt stabile
sau în creștere. Prin implementarea PP se repopulează arealul unui habitat.
are structura și funcțiile specifice necesare pentru conservarea sa pe termen lung, iar
probabilitatea menținerii acestora în viitorul previzibil este mare. Prin implementarea
PP crește numărul exemplarelor de Pinus mugo în habitat, prin urmare vor fi
îmbunătățite structura și funcțiile acestuia.
speciile care îi sunt caracteristice se află într-o stare de conservare favorabilă. Prin
implementarea PP toate speciile erbacee caracteristice habitatului se vor afla într-a
stare de conservare superioară celei anterioară implementării.

Ca urmare, Principalele rezultate obținute, în urma implementãrii măsurilor de refacere a
habitatului ar trebui să fie :
-

creșterea abundenței speciei Pinus mugo și a frecvenței speciilor caracteristice dar cu
abundență scăzută (Pinus cembra și Rhododendron myrtifolium).
creșterea bogăției specifice a habitatului;
modificarea statutului de conservare a habitatului 4070* Tufãrișuri de Pinus mugo și
Rhododendron myrtifolium din foarte degradat în relativ favorabil (valoare medie).
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Efecte negative ale implementării PP
1. Introducerea de boli și dăunători - trebuie verificata proveniența puieților folosiți pentru
refacerea habitatului, pentru a nu produce răspândirea unor boli și dăunători care invadează
pepinierele, să ajungă, prin materialul săditor, la jnepeniș sau să se răspândească în mod natural,
producând atacuri.
Ex. :
- specii de fungi caracteristice jneapănului: Lophodermium pinastri, Melanconium
asperulum, M. pini, Brunhorstia pinea, Lophodermella conjuncta, Hendersonia acicola,
Coleosporium senecionis, Herpotrichia coulteri, H. juniperi.
- specii de fungi nesemnalate la jneapăn, dar prezente in țară ca patogeni ai altor - rășinoase
(Sphaeropsis sapinea, Cenangium ferruginosum, Cyclaneusma minus)
-

specii de insecte prezente în țară în arboretele afectate de doborâturi de vânt Pityogenes chalcographus, Neodiprion sertifer:– au fost consemnate și la jneapăn;

specii alohtone și invazive
o ciuperca Mycosphaerella dearnessii - specie americană care a apãrut deja în
unele tari europene (cea mai apropiatã semnalare fiind în fosta Iugoslavia).
o nematodul Bursaphelenchus xylophilus - specie asiaticã consemnatã în multe țări
americane și europene, ce provoacã uscarea intensã a pinilor (“pine wilt
disease”).
o insectele Chionaspis pinifoliae („pãduchele acelor de pin”) este întâlnit pe
jneapăn și pin silvestru, putând provoca căderi ale acelor.
o speciile de Rhododendron sunt vectorii principali ai ciupercilor patogene de
rãdăcină din genul Phytophthora. Multe dintre acestea sunt implicate în uscarea
diferitelor specii forestiere: fag, stejari, anini, carpen, paltini etc. Unele specii de
Phytophthora sunt considerate invazive (P. alni, P. cinammomii – ultima putând
afecta și jneapănul în pepiniere), regãsindu-se pe listele de carantină fitosanitară.
Principala cale de răspândire a acestor boli este vânzarea de plante în recipiente
(în care puieții sau solul pot fi contaminați).
2. Poluare genetică - introducerea unor puieți de proveniență necunoscută.
-

3.9. Influența investiției asupra modului de viață al comunităților locale, respectiv
beneficiul adus comunităților locale prin implementarea proiectului.
Conform Directivei Habitate procesul de implementare a retelei Natura 2000 trebuie sa tina
cont de cerintele economice, sociale si culturale, promovand dezvoltarea activitatilor economice a
siturilor Natura 2000.
Desemnarea siturilor Natura 2000 creeaza anumite obligatii, dar ofera si o serie de beneficii
si oportunitati pentru comunitatile locale si proprietarii de terenuri.
Beneficii:
- eticheta ecologica pentru produsele si serviciile locale
- sprijin pentru accesarea fondurilor de la UE
- creearea de locuri de munca
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- venituri suplimentare prin promovarea eco-turismului - utilizarea durabila a resurselor
- dezvoltarea micilor afaceri: produse locale
- dezvoltarea micilor afaceri – turism rural
Natura 2000 nu însemnă scoaterea din uz a terenurilor, ci păstrarea practicilor tradiţionale
agro-pastorale şi silvice care nu dăunează patrimoniului existent.
Zona de implementarea PP este o zonă forestieră.
În domeniul forestier implementarea reţelei Natura 2000 nu aduce schimbări faţă de
prevederile normelor silvice în vigoare, dar va aduce schimbări în aplicarea lor:
- Gospodărirea pădurilor se axează în continuare pe promovarea regenerării naturale a
arboretelor, condiţie esenţială a menţinerii biodiversităţii pădurilor cu funcţii principale de
producţie.
- Certificarea pădurilor din siturile Natura 2000 – proces de evaluare foarte costisitor şi
condiţie de export de masă lemnoasă spre comunitatea europeană. Comunitățile locale sunt
susţinute în accesarea de fonduri din Uniunea Europeană.
- Practicarea păşunatului se va face în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru evitarea
supra-păşunatului si în scopul protejării habitatelor de interes.
- În urma activităţilor de exploatare a masei lemnoase din pădurile certificate nu se plăteşte
taxa de 1% la Administraţia Fondului de Mediu, calculată după valoarea licitată/negociată.
- Va creşte considerabil proporţia veniturilor din turismul cinegetic, siturile Natura 2000 cu
carnivore (produse accesorii ale pădurii)oferind mari oportunităţi.
- Va creşte interesul pentru fructele şi ciupercile de pădure, interesul pentru utilizare mai
eficientă a resurselor de plante medicinale bazate pe evaluări mai precise, fără să fie afectate
semnificativ populaţiile.
- Creşte valoarea mierii de mană, de zmeură zonele din siturile Natura 2000 fiind
considerate naturale, fără poluare.
Valori sociale, economice și ecologice ale habitatului
Privită din perspectiva economică în principal - atât de uzuală în prezent –atribuie tuturor
resurselor naturale valoare economică care poate fi clasificată în:
- valoare economică directă atribuită resurselor considerate ca și bunuri sau servicii ce aduc
beneficii măsurabile, cuantificabile, ce pot fi diferențiate în valori utilizate pentru consum (bunuri
consumate local) și valori de producție (vândute pe piață) : mierea de mană, fructe (afine, zmeură)
- valoare economică indirectă - atribuită resurselor care au sau nu valoare economică directă,
include valori economice neconsumabile și valori intrinseci (existențiale). Se referă la valori care
pot genera beneficii economice dar fără a utiliza/prelucra în mod direct resursa (de ex. valoarea pe
care o are habitatul pentru speciile care depind de el, valoarea estetică a peisajului sau a unei specii
ce se poate valorifica prin recreere, valoarea educativă a pădurii, etc.).
Valoarea socială și cea ecologică se pot asimila cu valoarea economică indirectă descrisă de
Primack. În cele ce urmează se vor identifica resurselor ce provin din habitat:
a. Valoarea economică - valoarea economică directă.
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b. Valoarea socială se referă la atribute ce fac ca resursa să genereze beneficii pentru societate,
beneficii ce nu pot fi întotdeauna cuantificate în totalitate. În această categorie intră de exemplu:
- valoarea educativă (de exemplu ariile protejate au de obicei valoare educativă ridicată, constituind
”săli de clasă” pentru studierea naturii, iar pădurea are un rol important din această
perspectivă),
- valoarea culturală, care descrie importanța atribuită în cultura națională sau locală,
- valoarea spirituală (specia sau locul generează emoții, sentimente, răspunsuri din partea membrilor
societății ce pot fi la rândul lor valorificate indirect) ,
- valorile economice indirecte consumabile, cum ar fi în cazul speciilor care pot aduce un beneficiu
comunității locale, chiar dacă nu constituie materie primă pentru economie sau nu se
valorif
ică pe piață, de exemplu plantele medicinale sau fructele de pădure și ciupercile
utilizate pentru consumul propriu al localnicilor.
c. Valoarea ecologică se referă la importanța pentru menținerea echilibrului natural, importanța
pentru speciile de floră și faună, pentru procesele naturale.

Concluzii
Prin implementarea proiectului nu se va genera un impact negativ asupra factorilor de
mediu.
Impactul prognozat asupra integrităţii ariei naturale protejate ( SCI), acesta va fi un impact
pozitiv.

Intocmit,
Cornel Meilescu
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CURRICULUM VITAE

Pozitia propusa in contract: expert botanist
1.

Prenume:

Ioana

2.

Nume:

Ciortan

3.

Data si locul nasterii: 26 septembrie 1968

4.

Nationalitatea: română

5.

Starea civila: căsătorită
Adresa (telefon/fax/e-mail): jud. Dolj, Craiova, str. Gh. Țițeica, nr. 5, bl. C30, sc. 1, et. 2, ap. 6
Tf.: 0722375805/
e-mail: ciortanioana@yahoo.com

6.

Pregatire profesionala: biolog

Instituţie [de la – până la]
XI. 2003 – XI. 2010, Doctorat, Universitatea Bucureşti,
Facultatea de Biologie de Biologie

Grad sau Diplomă obţinută:
Doctor în Biologie – Diploma Seria H, Nr.
0003249 - nr. 449/11. VII. 2011

2002 - 2003

studii aprofundate în domeniul
biologice ale protecţiei plantelor

Bazele

1998 - 2002 – studentă, Universitatea din Craiova, Diploma de Licenţă Seria U, Nr. 0038146 - nr.
Facultatea de Horticultură, Secţia Biologie - Ştiinte Agricole 2021/4. IX. 2003.
7.

Limbi straine

(Pe o scara de la 1 la 5, unde 5 este maxim):

Limba
L maternă - română
L1 Engleză
L2 Franceză

Citit

Vorbit

Scris

3
4

1
3

1
3

8.

Membru in asociatii profesionale: Societatea Micologică din România

9.

Alte abilitati (de ex. operare calculator, etc.):
- Permis de conducere categoria B
- Stăpânire şi utilizare a programelor de PC din pachetul Microsoft Office (Word, Vista,
ArcView GIS 3.1, Power Point, Excel etc.) şi a programelor de prelucrare grafică (CorelDraw,
Adobe Photoshop, etc.) Internet
- Utilizare, analiză şi interpretare a informaţiilor din bazele de date de specialitate şi întocmirea baze de
date
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10.

Pozitia ocupata in prezent:
- expert botanist

11.

Ani de experienta profesionala: 2002 – 2014 biolog, șef sector Sistematica Plantelor al Grădinii
Botanice din Craiova.

12.

Calificari cheie: biolog: specializare botanică, micologie, fitocenologie, ecologie/ competenţe în
domeniul Botanicii sistematice, Fitosociologiei, Micologiei, Conservării fitodiversităţii, Protecţiei
şi conservării habitatelor naturale şi seminaturale.
Experienta specifica in proiecte similare:

13.
Tara

Data: de la (luna/anul)
la (luna/anul)

Denumirea si o descriere sumara a
proiectului

România

2000 – 2003

Studiul complex al florei antropofile
din oraşele: Craiova, Băileşti, Calafat,
Tg. Cărbunesti, Tg. Jiu. GRANTURI
CONTRACTATE CU C.N.C.S.I.S. – M.E.C.
Nr. 23C, Tip A, Tema 33, COD. CNCSIS 7

România

2006-2009

Contract de cercetare 16C/10.04.2006
„Cercetări privind plantele decorative
cu talie redusă, sortiment, elemente
de
tehnologie
de
cultură
şi
identificarea de specii noi în flora
spontană”. Tema 1, Cod CNCSIS 175.

România

2008-2011

Evaluarea efectelor poluarii si a
schimbarilor
climatice
asupra
biodiversitatii si starii socio economice a populatiei in bazinul
mijlociu al Jiului”. Cod Proiect: 3240;
Nr. Contract: 32150

România

2012-2013

Managementul integrat
Natura 2000 Igniş

România

2013-2015

Managementul resurselor biologice si
geologice la nivel european şi
constientizare publică în Geoparcul
Platoul Mehedinţi

14.

al

sitului

Experienta profesionala:

Data: de la (luna/anul) la (luna/anul)

XI 2001 -prezent
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Locul (tara si localitatea)

România, Craiova

Companie/organizatie

Grădina Botanică ”Al. Buia”

Pozitie

biolog

Descrierea activitatii intreprinse

12 ani de activitate în domeniul botanicii: studii
taxonomice şi fitocenologice (identificare,
inventariere, descriere specii plante şi
macromicete,
identificare
descriere
asociaţii vegetale şi habitate, inclusiv
habitate de interes comunitar, evaluare
habitate de interes comunitar).
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CURRICULUM VITAE

1. Nume:

MEILESCU

2. Prenume:

CORNEL

3. Data de nastere: 22.07.1963
4. Nationalitatea:

ROMANA

5. Stare civila: casatorit
6. Nivelul Educational:
Institutia
Diploma obtinuta si nivelul de scolarizare:
(de la Data – la Data)
Universitatea „BabesBolyai” – Facultatea de
Biologie, Geologie,
Geografie

Licenţă - Inginer Geolog

(1982-1987)
Universitatea Tehnică Cluj
– Universitatea Minnesota

Post-universitar – Diploma Eco-Management – Managementul
Administrativ al Mediului

(2000-2001)
Japan International
Cooperation Agency
Sapporo

Post-universitar – Diploma Administraţie de Mediu

(2000)
Ministerul Muncii,
Familiei şi Egalităţii de
şanse

Certificat de absolvire – Manager de proiect

Ministerul Educaţiei,
Cercetării şi Tineretului
(2010)
7.

Limbi straine: se indica nivelul de competenta pe scara de la 1 la 5 (1 - excelent; 5 - incepator)
Limba

Citit

Vorbit

Scris

Engleza

3

3

3
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Franceza

3

2

2

8. Membrii ai unor corpuri profesionale: 2011 – Registrul Naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia
mediului
9. Alte aptitudini: (de ex. P.C., etc.): Utilizare programe Word, Excel, Power Point; permis auto cat. B
10. Pozitia profesionala in acest moment: Manager
11. Vechimea in cadrul operatorului economic: 2 ani si 9 luni
12. Experienta profesionala
De la Data –
pana la Data
2011prezent

Locatia
Drobeta
Turnu Severin

Operatorul
economic

Pozitia

SC
Aquaseverin
SRL

Manager

Descrierea

Studii de mediu si gospodarirea
apelor
Coordonarea
activitatii
de
protectie si conservare a
Geoparcului Platoul Mehedinti

Drobeta
2008-2011
Turnu Severin

Alexandria,
2007-2008
Romania

2006-2007

2003-2006

Drobeta Turnu
Severin

Drobeta Turnu
Severin

Consiliul
Judeţean
Mehedinţi

Inspector
contractual /
Manager
UIP

Manager calitate/
JV Teleorman
Reprezentant
Ecosoil-Geiger
adjunct

Manager UIP – Managementul
integrat al deseurilor in judetul
Mehedinţi, proiect de asistenta
tehnica promovat de Ministerul
Mediului si Padurilor in
parteneriat cu CJMh

Coordonarea activitatilor privind
executia si calitatea executiei
lucrarilor in cadrul proiectului
Managementul
integrat
al
deseurilor in judetul Teleorman

Consiliul
Judeţean
Mehedinţi

Coordonator
Geoparc

Coordonarea activitatii de protectie
si conservare a Geoparcului Platoul
Mehedinţi

STRABAG
ROMANIA SRL

Responsabil
asigurarea
calităţii / şef
laborator

Coordonarea activitatilor privind
calitatea executiei lucrarilor in
cadrul proiectului Reabilitarea
Drumului National DN 6, Distanta
= 34 km
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2003

Bucuresti

Ministerul
Agriculturii,
Pădurilor şi
Protecţiei
Mediului

Coordonarea
Conventiilor
Internationale: Ramsar si Carpati,

Consilier

pentru
realizarea
Verde
al
Dunarii

Organizarea retelei de arii protejate
in Romania

Bucureşti

Mivan Kier
Romania SRL

1998-2001

Drobeta Turnu
Severin

Agenţia
pentru
Protecţia
Mediului
Mehedinti

Director

1996-1997

Drobeta Turnu
Severin

Scoala nr 6 si
liceul
“Decebal”

Profesor

1996

West Chester ,
PA USA

Bostan
Research Inc.

Inginer

1990-1995

Drobeta Turnu
Severin

Muzeul
Regiunii
Portile de Fier

Coordonator
secţia Ştiinţele
Naturii

1987-1990

Husnicioara,
jud Mehedinti

Intreprinderea
Miniera
Mehedinţi

Inginer geolog

2001-2003

Responsabil
Coridorului
Inferioare

Consilier

Membru al echipei de coordonare a
proiectului Alimentarea cu apa in
mediul rural, judetele Mehedinti,
Dolj, Valcea

Coordonarea
activitatilor
de
protectie a mediului in judetul
Mehedinti.
Promovarea
sistemului
calitatea
mediului
in
Mehedinti

Activitate
Geografie

didactica

–

privind
judetul

materia

Cercetari in domeniul avioanelor
Micro UAV

Studii de geologie

Coordonarea
geologice- miniere

activitatilor

Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea prevederilor referitoare la falsul în declaraţii din Codul penal, ca datele
inscrise in prezentul CV sunt corecte şi corespund realităţii
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