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1. PREZENTARE GENERALĂ 

1.1. Elemente generale privind proiectul 

 
În Tabelul nr. 1-1 sunt prezentate 

elementele generale privind proiectul 

„Impactul ecosistemelor din ariile 

protejate aflate în custodia Consiliului 

Judeţean Bihor şi a Muzeului Ţării 

Crişurilor asupra principalelor sectoare 

economice”. 

 
Tabelul nr. 1-1 Elemente generale privind proiectul 

Autoritatea contractantă 

 

Consiliul Judeţean Bihor 

 

Adresa şi date de contact 

Adresa poştală: str. Parcul Traian nr. 5, Localitatea 

Oradea, Jud. Bihor, Cod poştal: 410033, România 

Tel. +40 0259441317 

Fax: +40 0259441317 

Persoana de contact: Aurelia Dumiter 

Funcția: Manager proiect 

Email: aureliadumiter@gmail.com 

Web: www.cjbihor.ro 

Prestator 
Asocierea Avensa Consulting SRL & EPC Consultanţă de 

mediu SRL 

Contract de servicii  Nr. 16/15.03.2016 

Acte adiționale  
Nr. 1/14.09.2016, Nr. 2/28.10.2016, Nr. 3/28.11.2016, 

Nr. 4/09.01.2017, Nr. 5/14.02.2017 

Data de începere servicii 01.04.2016 conform ordin de începere nr. 1/31.03.2016 

Obiect contract  

 

Prestatorul se obligă să presteze serviciile de realizare 

studiu privind valoarea economică a rezervațiilor 

naturale şi a siturilor Natura 2000 aflate in custodia 

Consiliului Județean Bihor si a Muzeului Țării Crișurilor şi 

contribuţia acestora la diferite sectoare economice 

 

Valoare contract 

 

684.230,60 lei fără TVA 

 

Durata contract 

 

01.04.2016 - 15.03.2017 

 

Proiect 

 

Impactul ecosistemelor din ariile protejate aflate în 

custodia Consiliului Judeţean Bihor şi a Muzeului Ţării 

Crişurilor asupra principalelor sectoare economice 

 

Obiectivul general al 

proiectului 

Identificarea posibilităţilor de implementare a soluţiilor 

în problema degradării serviciilor ecosistemelor, 

creşterea nivelului de cunoştinţe privind contribuţia 

acestora la economie precum şi stoparea pierderii 

biodiversităţii în România 

Obiectivele specifice ale 

proiectului 

Creşterea gradului de cunoaştere a valorii economice şi 

a contribuţiei ariilor naturale protejate şi a siturilor 

Natura 2000 aflate în custodia Consiliului Judeţean Bihor 

şi a Muzeului Ţării Crişurilor la diferite sectoare 

economice, cu 50% într-o perioadă de 12 luni; 

Creşterea gradului de implicare a comunităţilor locale în 

mailto:achizitii@cjbihor.ro
http://www.cjbihor.ro/
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protecţia şi conservarea mediului prin formarea unui 

număr de minim 20 rangeri pentru ariile naturale 

protejate în decurs de 6 luni; 

Creşterea gradului de protecţie a ariilor naturale 

protejate şi a siturilor Natura 2000 prin realizarea unei 

campanii de conştientizare a importanţei protecţiei 

mediului pe o perioadă de 3 luni. 

Valoarea proiectului 1.659.020,00 Lei 

Durata proiectului 12 luni 

Sursa de finanțare 

Programului RO02 Biodiversitate şi servicii ale 

ecosistemelor, finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 

2009 - 2014 

Localizarea proiectului Regiunea de Nord-Vest, judetele Bihor și Arad 

Custodia Siturilor Natura 

2000 și Rezervaţiilor Naturale 

Consiliului Judeţean Bihor:  

 Situl Natura 2000 ROSCI0347 Pajiştea Fegernic; 

 Situl Natura 2000 ROSCI0291 Coridorul Munţii 

Bihorului – Codru Moma; 

 Situl Natura 2000 ROSCI0267 Valea Roşie; 

 Situl Natura 2000 ROSCI0084 Ferice – Plai; 

 Situl Natura 2000 ROSCI0200 Platoul Vaşcău. 

Fundaţia pentru Cultură şi Educaţie Ecologistă 

ECOTOP Oradea:  

Situl Natura 2000 ROSCI0008 Betfia împreună cu 

Rezervaţia Naturală Locul fosilier de pe Dealul Şimleului. 

 

WWF şi Asociaţia Pescarilor Sportivi Aqua Crisius:  

Situl Natura 2000 ROSCI0098 Lacul Peţea împreună cu 

Rezervaţia Naturală Pârâul Peţea 

 

Fără custodie:  

 Situl Natura 2000 ROSCI0240 Tăşad; 

 Rezervaţia Naturală Calcarele Tortoniene de la 

Tăşad. 

 

1.2. Date privind contractul de servicii 

 

Obiectul principal al contractului este 

de realizare a unui studiu privind valoarea 

economică a rezervațiilor natuarale și a 

siturilor Natura 2000 aflate în custodia 

Consiliului Județean Bihor și a Muzeului 

Țării Crișurilor și contribuția acestora la 

diferite sectoare economice în cadrul 

proiectului ”Impactul ecosistemelor din 

ariile protejate aflate în custodia 

Consiliului Judeţean Bihor şi a Muzeului 

Ţării Crişurilor asupra principalelor 

sectoare economice”. 

Detalii privind asocierea.Asocierea 

Avensa Consulting SRL & EPC Consultanţă 

de mediu SRL s-a format pentru realizarea 

unei oferte pentru licitaţia ce a avut ca 

obiect „Servicii de realizare Studiu privind 

valoarea economică a rezervaţiilor 

naturale şi a siturilor Natura 2000 aflate în 

custodia Consiliului Judeţean Bihor şi a 

Muzeului Ţării Crişurilor şi contribuţia 

acestora la diferite sectoare economice”.  

Această asociere este formată din Avensa 

Consulting SRL (Lider de asociere) şi EPC 

Consultanţă de mediu SRL (Asociat). 

Asocierea va funcţiona şi pe toată durata 

contractului. Ambele firme sunt implicate 

în toate componentele/ activităţile 

contractului şi în elaborarea livrabilelor, fie 

prin implicarea experţilor cheie, fie prin 

implicarea de experţi suport. 

În conformitate cu obligațiile contractuale 

stabilite între Autoritatea contractantă şi 

Prestator, Prestatorul şi-a asumat 

elaborarea livrabilelor în conformitate cu 
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cerinţele specificate în Caietul de sarcini (Tabelul nr. 1-2). 

Tabelul nr. 1-2 Livrabile asumate de către Prestator din cadrul contractului nr. 

16/15.03.2016 încheiat între Consiliul Judeţean Bihor şi Asocierea Avensa Consulting SRL & 

EPC Consultanţă de mediu SRL 

Număr 

livrabile 
Denumire livrabil Descriere 

1 Studiu de impact 

Studiu privind impactul ecosistemelor din ariile 

protejate vizate asupra principalelor sectoare 

economice 

8 Studii de fezabilitate 

Pentru fiecare dintre ariile naturale protejate și siturile 

Natura 2000 vizate, câte 1 studiu de fezabilitate 

pentru amenajarea infrastructurii de mediu și 

previziuni despre modul cum aceste amenajări vor 

duce la creșterea valorii economice și a contribuției 

ecosistemelor la diferitele sectoare economice 

4 

Rapoarte de evaluare 

detaliată a 

biodiversităţii 

Rapoarte în format descriptiv cu date fizico-

geografice, tipuri de ecosisteme, specii și habitate 

(incluzând starea de conservare a acestora) pentru 

siturile Natura 2000 ROSCI0347 Pajiștea Fegernic, 

ROSCI0291 Coridorul Munții Bihorului - Codru Moma, 

ROSCI0267 Valea Roșie şi ROSCI0084 Ferice-Plai 

4 

Rapoarte de evaluare 

detaliată a impactului 

antropic 

Rapoarte în format descriptiv și în format GIS, precum 

și documentarea fotografică a speciilor și habitatelor 

pentru siturile Natura 2000 ROSCI0347 Pajiștea 

Fegernic, ROSCI0291 Coridorul Munții Bihorului - 

Codru Moma, ROSCI0267 Valea Roșie şi ROSCI0084 

Ferice-Plai 

4 Bază de date GIS 

Baza de date GIS cu informaţii privind datele fizico-

geografice, tipurile de ecosisteme, specii și habitate, 

starea de conservare a acestora, impactul socio-

economic pentru siturile Natura 2000 ROSCI0347 

Pajiștea Fegernic, ROSCI0291 Coridorul Munții 

Bihorului - Codru Moma, ROSCI0267 Valea Roșie şi 

ROSCI0084 Ferice- Plai 

4 

Hărţi privind distribuţia 

habitatelor şi speciilor 

de floră şi faună 

 

Hărţi de distribuţie ale datelor fizico-geografice, 

tipurilor de ecosisteme, specii și habitate, starea de 

conservare a acestora şi impactul socio-economic 

pentru siturile Natura 2000 ROSCI0347 Pajiștea 

Fegernic, ROSCI0291 Coridorul Munții Bihorului - 

Codru Moma, ROSCI0267 Valea Roșie şi ROSCI0084 

Ferice- Plai 

 

Pentru realizarea livrabilelor, luând în 

considerare cerinţele Caietului de sarcini, 

au fost trasate o serie de activităţi şi 

sarcini necesare pentru îndeplinirea 

cerinţelor asumate (Tabelul nr. 1-3). 

 

Tabelul nr. 1-3 Livrabilele şi activităţile aferente acestora în cadrul contractului 

Activităţi Subactivităţi 

A.1. Elaborarea 

unui Studiu 

privind impactul 

ecosistemelor din 

ariile protejate 

vizate asupra 

principalelor 

sectoare 

A.1.1. Identificarea şi cartarea limitelor ariilor naturale protejate şi a 

siturilor Natura 2000 

A.1.2. Identificarea ecosistemelor prezente şi descrierea detaliată a 

acestora şi a ariilor vizate 

A.1.3. Identificarea sectoarelor economice relevante care se pot 

desfăşura în ariile protejate vizate fără afectarea ecosistemelor 

A.1.4. Elaborarea de propuneri de amenajare a infrastructurii de 

mediu 
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Activităţi Subactivităţi 

economice A.1.5. Elaborarea studiului privind impactul ecosistemelor din ariile 

protejate vizate asupra principalelor sectoare economice 

A.2. Elaborarea a 

8 studii de 

fezabilitate 

A.2.1. Analiza impactului amenajărilor infrastructurii de mediu 

asupra componentei economice 

A.2.2. Emiterea de soluţii de refacere a biodiversităţii 

A.2.3. Identificarea ameninţărilor actuale şi potenţiale ale planurilor 

şi proiectelor asupra ariilor vizate 

A.2.4. Elaborarea Studiului de fezabilitate pentru situl Natura 2000 

Betfia şi Rezervaţia Naturală Locul fosilifer de pe Dealul Şomleului 

A.2.5.Elaborarea Studiului de fezabilitate pentru situl Natura 2000 

Lacul Peţea şi Rezervaţia Naturală Pârâul Peţea 

A.2.6.Elaborarea Studiului de fezabilitate pentru situl Natura 2000 

Tăşad şi Rezervaţia Naturală Calcarele Tortoniene de la Tăşad 

A.2.7.Elaborarea Studiului de fezabilitate pentru situl ROSCI0347 

Pajiştea Fergenic 

A.2.8.Elaborarea Studiului de fezabilitate pentru situl ROSCI0291 

Coridorul Munţii Bihorului - Codru Moma 

A.2.9.Elaborarea Studiului de fezabilitate pentru situl ROSCI0267 

Valea Roşie 

A.2.10.Elaborarea Studiului de fezabilitate pentru situl ROSCI0084 

Ferice - Plai 

A.2.11.Elaborarea Studiului de fezabilitate pentru situl ROSCI0200 

Platoul Vaşcău 

A.3. Elaborarea a 

4 rapoarte de 

evaluare detaliată 

a biodiversităţii 

A.3.1.Inventarierea şi cartarea habitatelor şi speciilor din ariile 

vizate 

A.3.2.Evaluarea stării de conservare a habitatelor şi speciilor 

A.3.3.Solicitarea şi colectarea de date fizico-geografice 

A.3.4.Elaborarea Raportului de evaluare detaliată a biodiversităţii 

pentru ROSCI0347 Pajiştea Fergenic 

A.3.5.Elaborarea Raportului de evaluare detaliată a biodiversităţii 

pentru ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului - Codru Moma 

A.3.6.Elaborarea Raportului de evaluare detaliată a biodiversităţii 

pentru ROSCI0267 Valea Roşie 

A.3.7.Elaborarea Raportului de evaluare detaliată a biodiversităţii 

pentru ROSCI0084 Ferice - Plai 

A.4. Elaborarea a 

4 rapoarte de 

evaluare detaliată 

a impactului 

antropic 

A.4.1.Analiza situaţiei socio-economice 

A.4.2.Identificarea formelor de proprietate asupra terenurilor, a 

regimurilor de administrare şi de folosinţă a terenurilor 

A.4.3.Documentare fotografică a speciilor şi habitatelor 

A.4.4.Elaborarea Raportului de evaluare detaliată a impactului 

antropic pentru ROSCI0347 Pajiştea Fergenic 

A.4.5.Elaborarea Raportului de evaluare detaliată a impactului 

antropic pentru ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului - Codru Moma 

A.4.6.Elaborarea Raportului de evaluare detaliată a impactului 

antropic pentru ROSCI0267 Valea Roşie 

A.4.7.Elaborarea Raportului de evaluare detaliată a impactului 

antropic pentru ROSCI0084 Ferice - Plai 

A.5. Elaborarea a 

4 baze de date 

GIS 

A.5.1.Prelucrarea datelor privind aşezările umane şi populaţia 

A.5.2.Prelucrarea datelor privind habitatele protejate 

A.5.3.Prelucrarea datelor privind reţeaua hidrografică 

A.5.4.Prelucrarea datelor privind fondul forestier 

A.5.5.Prelucrarea datelor privind resurse de sol şi subsol 

A.5.6.Elaborarea Bazei de date GIS pentru ROSCI0347 Pajiştea 

Fergenic 
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Activităţi Subactivităţi 

A.5.7.Elaborarea Bazei de date GIS pentru ROSCI0291 Coridorul 

Munţii Bihorului - Codru Moma 

A.5.8.Elaborarea Bazei de date GIS pentru ROSCI0267 Valea Roşie 

A.5.9.Elaborarea Bazei de date GIS pentru ROSCI0084 Ferice - Plai 

A.6. Elaborarea 

unui set de hărţi 

privind distribuţia 

habitatelor şi 

speciilor de floră 

şi faună 

A.6.1.Elaborarea setului de hărţi pentru ROSCI0347 Pajiştea 

Fergenic 

A.6.2.Elaborarea setului de hărţi pentru ROSCI0291 Coridorul Munţii 

Bihorului - Codru Moma 

A.6.3.Elaborarea setului de hărţi pentru ROSCI0267 Valea Roşie 

A.6.4.Elaborarea setului de hărţi pentru ROSCI0084 Ferice - Plai 

Raportări 

periodice 

Elaborarea Raportului de iniţiere 

Elaborarea Rapoartelor intermediare 
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2. PREZENTAREA ZONEI DE STUDIU 

2.1. Cadrul geografic privind ROSCI0291 Coridorul Munţii 

Bihorului – Codru Moma 

 
Localizarea. Situl Natura 2000 

ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihor – Codru 

Moma se desfăşoară pe teritoriul a două 

regiuni de dezvoltare, Regiunea de Vest şi 

de Nord – Vest,  respectiv pe teritoriul a 

două judeţe, Bihor şi Arad, fiind localizat 

la aproximativ 75 km sud-est de 

municipiul Oradea şi 82 km est de 

municipiul Arad (Figura nr. 2-1). 

Localităţile care delimitează situl Natura 

2000 ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihor – 

Codru Moma sunt: 

 în partea de nord localităţile 

Criştioru de Jos şi de Sus, Călugări, 

Izbuc, din comuna Cărpinet, şi 

localităţile Câmp - Moţi, Coleşti din 

comuna Vaşcău, judeţul Bihor; 

 în partea de est localităţile Groşi, 

Brusturi şi Lazuri din comuna 

Vârfurile, judeţul Arad; 

 în partea de sud localităţile Vidra, 

Măgulicea, Poiana din comuna 

Vârfurile, judeţul Arad; 

 în partea de sud-vest localitatea 

Dulcele din comuna Gurahonţ, 

judeţul Arad şi localitatea Rănuşa, 

comuna Dieci, judeţul Arad. 

Situl este mărginit în partea de est de 

DN76 şi în extremitatea nord-vestică de 

DJ 792B. 

 

 

Figura nr. 2-1 Localizarea sitului de importanţă comunitară ROSCI0291 Coridorul Munţii 

Bihorului – Codru Moma 

 

Încadrarea în UAT. Din punct de vedere 

administrativ-teritorial Situl Natura 2000 

Coridorul Munţii Bihor – Codru Moma se 

desfăşoară pe teritoriul a două judeţe, 

respectiv judeţul Bihor (35%) şi judeţul 

Arad (65%). În judeţul Bihor, Situl Natura 

2000 se desfăşoară pe teritoriul 

administrativ al comunelor Cărpinet 
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(15,10%), Criștioru de Jos (10,10%), 

Vaşcău (6%) şi Lunca (4,21%), iar în 

judeţul Arad pe teritoriul comunelor 

Vârfurile (39,81%), Gurahonţ (13,89%), 

Dezna (5,04%), Moneasa (4,80%) şi Dieci 

(1,05%) (Figura nr. 2-2). 

Încadrare in bioregiunea geografică. 

Situl Natura 2000 ROSCI0291 Coridorul 

Munţii Bihorului – Codru Moma se 

desfăşoară în cadrul a două regiuni 

biogeografice, respectiv regiunea 

biogeografică alpină (28,62%) şi regiunea 

biogeografică continentală (71,38%) 

(Figura nr. 2-3). 

 

 

Figura nr. 2-2 Încadrarea sitului de importanţă comunitară ROSCI0291 Coridorul Munţii 

Bihorului – Codru Moma în UAT 
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Figura nr. 2-3 Încadrarea în regiunea biogeografică a sitului de importanţă comunitară 

ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului – Codru Moma 

 

2.2. Date fizico-geografice privind ROSCI0291 Coridorul 

Munţii Bihorului – Codru Moma 

 

Suprafața. Situl Natura 2000 ROSCI0291 

Coridorul Munţii Bihorului - Codru Moma 

are în prezent o suprafaţă de 7596 ha, 

conform formularului standard actual. 

Conform vechiului formular standard, 

acesta avea la nivelul anului 2011 o 

suprafaţă mai mică, respectiv 7592 ha. 

Relief. Coridorul Munţii Bihor – Codru 

Moma se suprapune în proporţie de peste 

50% peste Masivul Codru Moma, restul 

fiind reprezentat de Munţii Meseșului şi 

într-o proporţie foarte mică de 

Depresiunea Hălmagiu (Figura nr. 2-4).  

Munţii Codru Moma şi Munţii Meseșului fac 

parte din Munţii Apuseni, fiind o masă 

muntoasă insulară separată de celelalte 

masive ale Munţilor Apuseni prin 

depresiuni: Depresiunea Beiuş la nord, îi 

separă de Munţii Pădurea Craiului, iar 

Depresiunea Zarand şi Gurahonţ de Munţii 

Zarandului în sud. 

Altitudinea medie pe teritoriul Sitului 

Natura 2000 ROSCI0291 Coridorul Munţii 

Bihorului - Codru Moma este de 557 m, 

cea maximă de 938 m, iar cea minimă de 

255 m. 
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Figura nr. 2-4 Localizarea sitului de importanţă comunitară ROSCI0291 Coridorul Munţii 

Bihorului – Codru Moma în raport cu unităţile de relief 

 

Din punct de vedere al distribuţiei pantelor 

în cadrul sitului de importanţă comunitară 

ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihor – Codru 

Moma (Figura nr. 2-5), se observă o 

accentuare a pantelor în centru şi în 

extremitatea nord-vestică, având valori 

cuprinse între 30-40 grade. Zonele cu 

pante de 10-20 de grade sunt situate în 

partea de est, centru şi extremitatea 

nord-vestică, cele cu pante de 20-30 

grade, în zona de centru şi extremitatea 

de nord-vest, iar cele de 5-10 grade 

predomină în partea de est şi de vest. 

Pantele cele mai reduse se regăsesc în 

partea de vest a sitului, în Masivul Moma. 

Din punct de vedere geologic, arealul 

sitului Natura 2000 ROSCI0291 Coridorul 

Munţii Bihor – Codru Moma este 

caracterizat de o diversitate de tipuri de 

roci, care dau naştere unor forme de relief 

spectaculoase şi variate (Figura nr. 2-6). 

Astfel formaţiunile geologice şi perioadele 

în care s-au format sunt: 

 partea de est a sitului este 

caracterizată de prezenţa argilelor 

marnoase, nisipurilor şi 

pietrişurilor, care se suprapun atât 

peste Munţii Iadei, cât şi peste 

Depresiunea Hamagiului, dar şi a 

Masivului Moma, care aparţin 

perioadei Pannoniene; 

 extremitatea estică şi central 

sudică este caracterizată de 

prezenţa andezitelor (roci 

vulcanice), care aparţin perioadei 

Pannonian şi Tortonian-Senonian; 

 partea centrală a sitului este 

caracterizată de prezenţa 

conglomeratelor, gresiilor tufacee, 

tufuri, şisturi argiloase violacee, 

care aparţin perioadei Permian; 

 partea centrală şi de nord-vest este 

formată în totalitate de 

conglomerate şi gresii cuarţitice, 

dolomite în plăci, suprafaţă pe care 

se dezvoltă Masivul Moma, ce 

aparţine perioadei Triasic Inferior; 

 partea central-vestică este 

caracterizată de calcare şi dolomite 

negre din Triasicul Mediu. 
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Figura nr. 2-5 Distribuţia pantelor în zona sitului de importanţă comunitară ROSCI0291 

Coridorul Munţii Bihorului – Codru Moma 

 

 

Figura nr. 2-6 Harta geologică pe teritoriul sitului de importanţă comunitară ROSCI0291 

Coridorul Munţii Bihorului – Codru Moma 

 

În extremitatea nord-vestică întâlnim 

formaţiuni vulcanogen-sedimentare, 

curgeri de diabaze în alternanţă cu tufuri, 

tufite şi filite (roci vulcanice), care aparţin 

perioadei Pannonian, dar şi calcare masive 

albe şi roz, dolomite albe şi şisturi, care 

aparţin Triasicului Inferior. 

Hidrografia. Rețeaua hidrografică din 

situl Natura 2000 ROSCI0291 Coridorul 

Munţii Bihor – Codru Moma este bine 

evidenţiată (Figura nr. 2-7). Aici îşi au 

obârşia o serie de râuri, precum: pârâul 

Zimbru (Ioşa), pârâul Brustureasa 

(Cireşel) şi pârâul Satului, care izvorăsc 
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din partea centrală a sitului, având 

direcţia de curgere spre sud. 

În partea de est îşi au obârşia pârâurile 

Rogoz, Glimea, Cureş, şi tot aici situl este 

străbătut de pârâul Tăcaşele (Aciua, 

Topliţa), cu direcţia de curgere spre sud. 

Din partea de vest izvorăşte Sebişul 

(Dezna) cu direcţia de curgere spre vest şi 

pârâul Ţarinii cu direcţia de curgere spre 

nord. În extremitatea vestică trece pârâul 

Moneasa, care are direcţia de curgere spre 

vest. 

Cursurile de apă de pe teritoriul sitului 

ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihor -  

Codru Moma îşi au obârşia sau 

traversează zone de conglomerate, gresii, 

argile marnoase. 

 

 

Figura nr. 2-7 Reţeaua hidrografică în zona sitului de importanţă comunitară ROSCI0291 

Coridorul Munţii Bihorului – Codru Moma 

 
Clima. Din punct de vedere climatic zona 

sitului Natura 2000 ROSCI0291 Coridorul 

Munţii Bihor – Codru Moma este 

caracterizată de prezenţa temperaturilor 

medii anuale de 8°C, temperatura medie a 

lunii ianuarie variind de la -2°C la -4°C, 

iar temperatura medie a lunii iulie fiind 

cuprinsă între 20°C şi 18°C. Precipitaţiile  

au valori cuprinse între 700 – 1000 

mm/an, fiind influenţate de masele de aer 

vestice. Au caracter de torenţialitate vara, 

verile fiind umede şi calde. Iarna nu este 

caracterizată de prezenţa zăpezii, 

deoarece aerul rece este cantonat pe văi, 

iar cel cald pe creste. 

Pedologia. Din punct de vedere al 

solurilor, situl de importanţă comunitară 

ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihor – Codru 

Moma implică o mare diversitate de tipuri 

de soluri (Figura nr. 2-8), astfel: 

 litosolurile se regăsesc în partea de 

nord – vest a sitului, ele 

dezvoltându-se pe calcare şi 

dolomite negre, fiind soluri tinere 

în curs de formare şi apărând pe 

teren accidentat; 

 luvisoluri albice (podzolice 

argiloiluviale) se întâlnesc în partea 

de sud, ele dezvoltându-se pe 

andezite, pietrişuri şi nisipuri, pe 

versanţi slab înclinaţi; 

 protosoluri aluviale le întâlnim în 

partea centrală şi estică a sitului, 

ele dezvoltându-se pe argile 

marnoase, pietrişuri şi nisipuri; 

 soluri aluviale se întâlnesc în 

partea sud-est a sitului, pe o 

suprafaţă mică în comparaţie cu 

celelalte clase de sol, dezvoltându-
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se pe argile marnoase, pietrişuri şi 

nisipuri; 

 solurile brune acide se întâlnesc în 

extremitatea nord-vestică şi în 

centru – vest a sitului ocupând cea 

mai mare parte în comparaţie cu 

celelalte tipuri de soluri; ele s-au 

format pe calcare şi dolomite negre 

şi pe formaţiuni vulcanogene – 

sedimentare, curgeri de diabaze în 

alternanţă cu tufuri, tufite şi filite; 

 soluri brune eu-mezobazice se 

întâlnesc în partea nordică şi 

central estică a sitului pe 

formaţiuni de calcare masive albe 

şi roz, dolomite albe, şisturi, 

conglomerate şi gresii cuarţitice, 

dolomite în plăci şi argile 

marnoase, pietrişuri şi nisipuri; 

 soluri brune luvice se întâlnesc în 

partea de est şi de vest a sitului şi 

se dezvoltă pe formaţiuni de argile 

marnoase, pietrişuri şi nisipuri, 

andezite, calcare şi dolomite 

negre; 

 soluri roşii (Terra rossa) se 

întâlnesc în partea de nord a 

sitului, pe formaţiuni de calcare 

masive albe şi roz, dolomite albe, 

şisturi. 

 

 

Figura nr. 2-8 Tipurile de soluri de pe teritoriul sitului de importanţă comunitară ROSCI0291 

Coridorul Munţii Bihorului – Codru Moma 

2.3. RelaţiaROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului – Codru 

Moma cu ariile protejate din vecinătate 

 
Cele mai apropiate situri Natura 2000 de 

ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului – 

Codru Moma sunt reprezentate de: 

 ROSCI0042 Codru Moma, localizat 

în nord-vestul ariei protejate, 

având limită comună cu aceasta; 

 ROSCI0200 Platoul Vaşcău, 

localizat în nordul ariei protejate, 

având limită comună cu aceasta; 

 ROSCI298 Defileul Crişului Alb, 

localizat în sudul ariei protejate, 

având limită comună cu aceasta; 

 ROSCI0324 Munţii Bihor, localizat 

în estul ariei protejate, având 

limită comună cu aceasta. 

Cea mai apropiată arie de protecţie 

specială avifaunistică (SPA) este 

reprezentată de ROSPA0081 Munţii 
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Apuseni – Vlădeasa, localizată la 

aproximativ 8,1 km nord-est faţă de aria 

protejată; 

Cele mai apropiate arii naturale protejate 

de interes naţional faţă de ROSCI0291 

Coridorul Munţii Bihorului – Codru Moma 

sunt reprezentate de: 

 Rezervaţia Naturală „Izbucul 

intermitent de la Călugări”, 

localizat în nordul ariei protejate, 

având limită comună cu aceasta; 

 Rezervaţia Naturală „Dosul 

Laurului”, localizată la aproximativ 

700 m sud-vest faţă de aria 

protejată; 

 Rezervaţia Naturală „Avenul 

Câmpeneasa cu Izbucul Boiu”, 

localizată la aproximativ 4,3 km 

nord faţă de aria protejată. 

Parcul Natural Apuseni este localizat la 

aproximativ 8,1 km nord-est faţă de aria 

protejată. 

Localizarea sitului Natura 2000 

ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului – 

Codru Moma în raport cu ariile protejate 

din vecinătate este prezentată în Figura 

nr. 2-9. 

 

 

Figura nr. 2-9 Localizarea sitului Natura 2000 ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului – Codru 

Moma în raport cu ariile protejate din vecinătate 

 

2.4. Utilizarea terenurilor şi tipurile de ecosisteme din cadrul 

ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului – Codru Moma 

 
În Tabelul nr. 2-1 sunt prezentate 

rezultatele analizei GIS privind categoriile 

de utilizare a terenurilor şi tipurile de 

ecosisteme corespondente din cadrul 

ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului – 

Codru Moma. 
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Tabelul nr. 2-1 Suprafeţe şi ponderi ale categoriilor de utilizare a terenurilor (conform 

Corine Land Cover 2012) şi tipurilor de ecosisteme corespondente din cadrul ROSCI0291 

Coridorul Munţii Bihorului – Codru Moma 

CLC nivel 1 CLC nivel 2 CLC nivel 3 

Tipuri de 

ecosistem 

nivel 2 

Suprafaţă 

(ha) 

Pondere 

(%) 

Suprafeţe 

artificiale 
Ţesut urban 

Localităţi - Spaţii 

construite 

discontinue 

Urban 0,03 0,0003 

Suprafeţe 

agricole 

Culturi 

permanente 
Livezi 

Terenuri 

agricole 

54,25 0,71 

Suprafeţe 

agricole 

heterogene 

Zone ocupate în 

mare parte de 

agricultură cu 

suprafeţe 

semnificative de 

vegetaţie naturală 

15,97 0,21 

Păduri şi 

suprafeţe 

semi-

naturale 

Păduri Păduri de foioase Pădure 7051,37 92,82 

Tufărişuri şi 

asociaţii de 

vegetaţie 

erbacee 

Păşuni naturale Păşune 428,72 5,64 

Zone de tranziţie 

dintre pădure şi 

arbuşti 

Pădure 46,10 0,61 

Total 7596,44 100 

 

Situl Natura 2000 ROSCI0291 Coridorul 

Munţii Bihorului – Codru Moma este 

caracterizat în cea mai mare parte de 

păduri şi suprafeţe semi-

naturale(aproximativ 99,07% din 

suprafaţa totală a ariei naturale protejate) 

(Figura nr. 2-10). 

 

Figura nr. 2-10 Tipurile de utilizare de terenuri (conform Corine Land Cover 2012) din cadrul 

ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului – Codru Moma 
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Din punct de vedere al ecosistemelor în 

zona sitului Natura 2000 ROSCI0291 

Coridorul Munţii Bihor – Codru Moma se 

întâlnesc 4 tipuri de ecosisteme (Figura 

nr. 2-11): 

 ecosisteme de pădure, care 

acoperă cea mai mare parte din 

suprafaţa sitului, având o 

răspândire uniformă; 

 ecosisteme de păşune, care apar 

sporadic, în partea de nord, centru 

şi sud, dar în proporţii foarte mici 

în comparaţie cu ecosistemele de 

pădure; 

 terenuri agricole, întâlnite numai în 

partea de est a sitului, la contactul 

cu Depresiunea Hălmagiului; 

 ecosistemul urban, prezent în 

partea de est a sitului, în zona 

localităţilor Vidra şi Groşi. 

 

Figura nr. 2-11 Tipurile de ecosisteme din cadrul ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului – 

Codru Moma 

 

2.5. Elementele de interes conservativîn baza cărora a fost 

declarat Situl de Importanţă ComunitarăROSCI0291 Coridorul 

Munţii Bihorului – Codru Moma 

 
Deşi Situl Natura 2000 ROSCI0291 

Coridorul Munţii Bihorului – Codru Moma a 

fost declarat iniţial (conform Formularului 

Standard Natura 2000 din anul 2011) 

pentru protejarea şi conservarea a patru 

specii de faună (1352* – Canis lupus, 

1354* – Ursus arctos, 1361 – Lynx lynx şi 

1193 – Bombina variegata), alături de 

habitatele favorabile acestora, respectiv 

habitate forestiere compacte (făgete, 

cerete, gorunete), cu rol de coridoare 

ecologice în mod special pentru cele trei 

specii de carnivore mari, în februarie 

2016, o dată cu revizuirea Formularului 

Standard, a fost introdusă şi specia de 

mamifer Lutra lutra (cod 1355). 
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3. MATERIALE ŞI METODE PRIVIND INVENTARIEREA, 

CARTAREA ŞI EVALUAREA STĂRII DE CONSERVARE A 

SPECIILOR 

3.1. Metodologia de inventariere şi cartare a speciilor de 

mamifere 

 

Anterior deplasărilor în teren, s-au 

rezumat cunoştinţele existente din 

literatura de specialitate referitoare la 

speciile de mamifere vizate şi s-au stabilit 

protocoale de lucru pentru fiecare dintre 

speciile ce fac obiectul proiectului. 

Astfel, pentru inventarierea şi cartarea 

speciilor de mamifere s-au folosit metode 

active bazate pe transecte, identificarea 

urmelor/amprentelor lăsate de mamifere 

(inclusiv excremente), captură foto 

(tehnici frecvent citate în literatura de 

specialitate privind monitorizarea 

efectivelor de carnivore mari pe plan 

internaţional) şi spaţializarea informaţiilor 

calitative şi cantitative asupra efectivelor 

de carnivore mari obţinute de la 

personalul Asociaţiei de Vânătoare Văratic 

Codru-Moma ce au în administrare Fondul 

65 Văratic. Această metodă de lucru este 

considerată ca fiind decizia optimă din 

punct de vedere al posibilităţilor de 

interpretare a datelor colectate pentru 

această perioadă de timp avută la 

dispoziţie. 

Având în vedere că pentru elaborarea 

prezentului studiu a fost alocată perioada 

aprilie-august 2016 (perioada optimă 

recomandată pentru studiul carnivorelor 

mari este sfârşitul de iarnă-începutul de 

primăvară), s-a profitat de zilele de după 

ploi pentru identificarea sau citirea 

urmelor/amprentelor pe solul umed 

(Figura nr. 3-1). 

 

  

  

Figura nr. 3-1 Aspecte privind colectarea în teren a datelor de carnivore din cadrul 

ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului - Codru Moma 

 

Se face precizarea faptul că pentru 

inventarierea şi cartarea vidrei s-a folosit 

aceeaşi metodă aplicată în lungul 

cursurilor de apă din cadrul sitului. 
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Pe baza informaţiilor obţinute în urma 

activităţilor de teren s-au realizat listele 

de specii identificate, cu detalierea legată 

de distribuţia şi ecologia acestora şi 

integrarea rezultatelor obţinute în teren 

într-un set de date geospaţiale (baza de 

date a proiectului). 

 

3.2. Metodologia de inventariere şi cartare a speciei de 

amfibian 

 
Pentru inventarierea şi cartarea speciei de 

amfibian s-a recurs la parcurgerea de 

transecte active de observare directă, 

întreprinse în intervalul diurn, care au 

avut ca scop identificarea de habitate 

potenţiale (reproducere, hrănire, adăpost 

şi iernare), reprezentate atât de bălţi 

temporare sau permanente, ochiuri de 

apă/cursuri de apă, cât şi corpurile de 

pădure de foioase şi mixte (amestec de 

foioase şi conifere), tufărişuri şi pajişti. 

Prezenţa speciei de amfibian a fost 

investigată (Figura nr. 3-2) în cadrul 

habitatelor potenţiale, în funcţie de 

accesibilitatea terenului şi prezenţa 

aspectelor ecologice necesare fiecărei 

specii (prezenţa corpurilor de apă 

stagnantă cu vegetaţie). Ca puncte de 

pornire în realizarea transectelor de 

căutare activă a habitatelor favorabile 

fiecărei specii au fost utilizate cursurile de 

apă permanente, de la care s-a abordat 

căutarea „la pas” a zonelor de bălţi 

temporare şi permanente după un model 

de deplasare paralel şi radiar faţă de 

cursurile de apă permanente (păduri, 

tufărişuri şi pajişti). 

Pentru fiecare locaţie unde specia de 

amfibian (1193 – Bombina variegata) a 

fost regăsită, au fost înregistrate în cadrul 

fişelor de teren standardizate următoarele 

date: 

 coordonatele geografice pentru 

fiecare individ regăsit; 

 coordonate geografice pentru 

fiecare habitat favorabil identificat; 

 numele observatorului; 

 substratul prezent în respectiva 

locaţie; 

 suprafaţa zonei investigate; 

 metoda de lucru utilizată; 

 presiunile antropice identificate; 

 tipurile de vegetaţie acvatică 

prezente; 

 numărul de indivizi prezenţi pentru 

fiecare specie; 

 sexul individului investigat; 

 tipul probei regăsite (individ viu, 

probă auditivă, cadavru, pontă). 
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Figura nr. 3-2 Aspecte privind colectarea în teren a datelor herpetofaunistice din cadrul 

ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului - Codru Moma 

 
La capturarea exemplarelor de amfibieni 

au fost utilizate plase de mână cu mâner 

lung, cu diametrul cadrului de 30 cm şi cu 

dimensiunea ochiului de plasă de 0,4 x 0,4 

mm, pentru a permite inclusiv capturarea 

exemplarelor juvenile de dimensiuni 

reduse. 

Pentru înregistrarea datelor spaţiale 

privind prezenţa speciei de amfibian vizate 

de proiect au fost utilizate aparate GPS 

Garmin Oregon 550t şi aparate de 

fotografiat cu înregistrare GPS – Sony 

DSC HX200 V, pentru realizarea 

fotografiilor geocodate. 

Exemplarele studiate au fost fotografiate 

atât dorsal, cât şi ventral, pentru a 

evidenţia caracterele taxonomice de 

diagnoză sau pe cele de dimorfism sexual, 

în cazul prezenţei tuberculilor nupţiali la 

masculi, în perioada de reproducere. 

Capturarea, contenţia şi manipularea 

exemplarelor de Bombina variegata a fost 

efectuată în acord cu normele de 

siguranţă în scopul prevenirii, rănirii sau 

uciderii accidentale a acestora. Contenţia 

a acoperit o durată scurtă, necesară 

prelevării de imagini fotografice, ulterior 

acestea (exemplarele) fiind eliberate în 

locaţia de colectare. 

Pentru inventarierea şi cartarea distribuţiei 

speciei de amfibian au fost utilizate 

următoarele echipamente: aparat foto 

Sony DSC HX200 V cu GPS încorporat, 

GPS Garmin Oregon 550t, programe 

software pentru prelucrarea datelor (ESRI 

ArcGIS, Global Mapper, Microsoft Office 

Excel), PC, autoturism cu tracţiune 

integrală, plase de mână cu mâner lung, 

recipiente de contenţie, plase tip juvelnic 

pentru stocare şi transport până la 

prelevarea măsurătorilor, fişe de teren 

standardizate. 

 

3.3. Metodologia de inventariere a speciilor (elementelor de 

biodiversitate) nevizate de proiect 

 
Deşi pentru inventarierea şi cartarea 

biodiversităţii au fost vizate doar cinci 

elemente de interes comunitar (1352* – 

Canis lupus, 1354* – Ursus arctos, 1361 – 

Lynx lynx, 1355 – Lutra lutra şi 1193 – 

Bombina variegata), totuşi în formularele 

de teren au fost consemnate toate speciile 

de floră şi faună de interes conservativ 

identificate în teren. Observaţiile asupra 

altor categorii de specii nu s-au realizat în 

baza unor metodologii anterior stabilite, 

aceste observaţii având un caracter 

incidental şi fiind realizate în timpul 

studierii elementelor de biodiversitate 

vizate de proiect. Datele colectate cu 

privire la alte specii de floră şi faună 

identificate în teren sunt date calitative, 

menite să confirme prezenţa altor specii în 

situl Natura 2000 ROSCI0291 Coridorul 

Munţii Bihorului - Codru Moma. 

Datele colectate din teren cu privire la alte 

specii de floră şi faună, nevizate de 

proiect, au fost introduse în baza de date 

a proiectului împreună cu coordonatele 

spaţiale aferente acestora. 
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3.4. Stocarea, prelucrarea şi analiza datelor colectate în teren 

 
Toate datele din teren au fost stocate în 

baza de date ale proiectului (date din 

teren structurate într-o bază de date 

folosind Microsoft Office Excel) care au 

fost utilizate pentru a genera hărţi de 

distribuţie ale habitatului şi speciilor vizate 

de proiect cu ajutorul softului ArcGIS.  

Datele GPS colectate în teren au stat la 

baza prelucrării şi analizei privind 

elementele vizate de proiect. Coordonatele 

geografice (latitudine/longitudine) au fost 

iniţial înregistrate în sistemul de proiecţie 

geografică cu datum WGS84, transformate 

ulterior în STEREO 1970. 

 

3.5. Adaptarea metodologiei utilizată la nivel naţional pentru 

evaluarea stării de conservare a speciilor vizate de proiect 

la nivelul ariei naturale protejate ROSCI0291 Coridorul 

Munţii Bihorului – Codru Moma 

 
Potrivit modelului Sincron, metodologia de 

evaluare a stării de conservare a fost 

dezvoltată iniţial pentru raportarea către 

Comisia Europeană din anul 2007 în 

conformitate cu articolul 17 al Directivei 

Habitate, fiind ulterior revizuită pentru 

următorul ciclu de raportare din anul 

2013. Cu toate că în baza acestei 

metodologii, evaluarea stării de 

conservare se face la nivel naţional pentru 

fiecare regiune biogeografică, (pentru 

siturile din cadrul reţelei Natura 2000  şi 

pentru întreg teritoriul naţional), aceeaşi 

metodologie a fost adaptată pentru a fi 

aplicată şi la nivelul unei arii naturale 

protejate cu unele modificări/adaptări, 

constând de exemplu în eliminarea 

arealului natural al speciei/tipului de 

habitat, acest parametru nefiind relevant 

odată cu reducerea scării geografice și 

dimensiunilor teritoriului. De asemenea, 

aceeaşi metodologie poate fi aplicată şi 

pentru alte specii decât cele de importanţă 

comunitară, precum şi pentru alte tipuri 

de habitate (de exemplu: clasificate la 

nivel naţional). 

În acest context, starea de conservare a 

speciilor vizate din cadrul ROSCI0291 

Coridorul Munţii Bihorului – Codru Moma a 

presupus evaluarea acestor stări din punct 

de vedere al următorilor parametri: 

 mărimea populaţiei speciei; 

 structura şi funcţiile specifice 

habitatului speciei; 

 perspectivele viitoare ale speciei. 

Astfel, evaluarea stării de conservare 

pentru speciile vizate de proiect poate fi 

definită/caracterizată de o singură clasă 

din următoarele: 

 stare de conservare „favorabilă” în 

situaţia în care specia prosperă 

(atât în ceea ce priveşte suprafaţa 

şi mărimea populaţiei, cât şi în 

ceea ce priveşte calitatea 

populaţiei, inclusiv în sensul 

capacităţii de reproducere, 

structurii pe vârste, mortalităţii) şi 

există perspectivele să prospere de 

asemenea şi în viitor fără 

modificări semnificative în politicile 

şi managementul existent; 

 stare de conservare „nefavorabil-

inadectavă” pentru situaţiile în care 

este necesară o schimbare a 

politicilor sau managementului 

pentru a aduce specia în stare de 

conservare favorabilă, dar nu 

există nici un pericol de dispariţie 

în viitorul previzibil; 

 stare de conservare „nefavorabil-

rea” pentru situaţiile în care specia 

este în pericol de a dispare în 

viitorul previzibil; 

 stare de conservare „necunoscută” 

pentru toate situaţiile în care nu 

există suficiente informaţii pentru a 

realiza o evaluare corespunzătoare. 

Pentru o reprezentare grafică a celor patru 

stări de conservare, a fost adoptat un 

sistem de codificare pe culori (prin 

intermediul îndrumarului Comisiei 

Europene: Evaluarea şi raportarea în 

conformitate cu Articolul 17 al Directivei 

Habitate: Formate de raportare pentru 

perioada 2012): 
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 roşu pentru starea de conservare 

„nefavorabilă-rea”; 

 portocaliu pentru starea de 

conservare „nefavorabilă-

inadecvată”; 

 verde pentru starea de conservare 

„favorabilă”; 

 gri pentru starea de conservare 

„necunoscută”. 

 

3.6. Metodologia de evaluare a stării de conservare a speciilor 

 
Parametrii utilizaţi pentru evaluarea 

stării de conservare a speciilor din 

punct de vedere al populaţiei speciei 

 
În Tabelul nr. 3-1 sunt prezentaţi 

parametrii care au fost luaţi în calcul 

pentru evaluarea stării de conservare a 

speciilor din punct de vedere al 

populaţiilor acestora. 

 
Tabelul nr. 3-1 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciilor din punct de 

vedere al populaţiei speciei 

Nr. Parametru Descriere 

A.1.  Specia Se va preciza denumirea ştiinţifică a speciei, codul unic al 

acesteia (conform nomenclatorului EUNIS al Agenţiei Europene 

de Mediu) şi indicarea anexei/anexelor din Directiva „Habitate” 

pe care este listată specia respectivă. 

A.2.  Statut de 

prezenţă 

temporală a 

speciilor 

Statut de prezenţă temporală a speciilor  se va preciza conform 

nomenclatorului „8.5.4-Statut de prezenţă temporală a 

speciilor” (potrivit metodologiei Sincron), respectiv prin 

alegerea uneia din următoarele valori: 

 populaţie permanentă (sedentară/rezidentă); 

 populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere); 

 populaţie care doar iernează în aria naturală protejată; 

 populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 
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Nr. Parametru Descriere 

A.3.  Mărimea 

populaţiei speciei 

în aria naturală 

protejată 

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată se va 

estima ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de 

măsură utilizată conform nomenclatorului „8.5.1 Unităţi de 

măsură pentru populaţia speciei” (potrivit metodologiei 

Sincron). 

În vederea completării valorilor minime şi maxime se vor utiliza 

următoarele convenţii: 

a) dacă valorile minimă şi maximă sunt egale, atunci se 

consideră că  s-a furnizat o valoare efectivă a  mărimii 

populaţiei; 

b) dacă valoarea minimă şi maximă corespund exact unei 

perechi de valori ale unui interval de estimare a mărimii 

populaţiei conform nomenclatorului din anexa „8.5.3 – 

Intervale de estimare a mărimii populaţiei unei specii” 

(potrivit metodologiei Sincron), atunci se consideră că s-a 

furnizat o clasă de estimare a mărimii populaţiei; 

c) dacă valoarea minimă şi maximă diferă de una din perechile 

de valori din nomenclatorul „8.5.3 – Intervale de estimare a 

mărimii populaţiei unei specii” (potrivit metodologiei 

Sincron),  atunci se consideră că a fost furnizat un interval 

cu valori determinate printr-o metodă mai precisă. Nu este 

acceptată furnizarea de valori în intervale cu grad mai 

scăzut de precizie decât cele din nomenclatorul „8.5.3 – 

Intervale de estimare a mărimii populaţiei unei specii” 

(potrivit metodologiei Sincron). 

A.4.  Calitatea datelor 

referitoare la 

populaţia speciei 

din aria naturală 

protejată  

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „8.5.9 - Calitatea datelor” 

(potrivit metodologiei Sincron), respectiv: 

 bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

 slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau 

fără măsurători prin eşantionare; 

 insuficientă – date insuficiente sau nesigure. 

A.5.  Raportul dintre 

mărimea 

populaţiei speciei 

în aria naturală 

protejată şi 

mărimea 

populaţiei 

naţionale  

Raportul dintre mărimea populaţiei  speciei în aria naturală 

protejată şi mărimea populaţiei naţionale se va estima ca 

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor 

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei naţională a 

speciei. Aceste valori se vor exprima procentual, fiind acceptate 

şi valori de genul 0-2 %, corespunzătoare clasei „C” din 

formularul standard Natura 2000 şi 2-15 % corespunzătoare 

clasei „B”. Nu sunt acceptate intervale de genul 15-100%, 

corespunzătoare clasei „A” , deoarece nu asigură un grad 

suficient de precis de estimare. Totodată sunt acceptate orice 

intervale de valori, suficient de precise, în interiorul celor trei 

intervale corespunzătoare categoriilor menţionate anterior, de 

exemplu 2-5% sau 20-30%, însă nu sunt acceptate intervale 

care includ limitele dintre cele trei clase, cum ar fi spre 

exemplu 1-5% sau 10-20%. 
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Nr. Parametru Descriere 

A.6.  Mărimea 

populaţiei speciei 

în aria naturală 

protejată 

comparata cu 

mărimea 

populaţiei 

naţionale 

Se evaluează dacă mărimea populaţiei speciei din aria 

naturala protejată este semnificativă în comparaţie cu mărimea 

populaţiei speciei la nivel naţional şi se alege una din valorile de 

mai jos astfel: 

 semnificativă. Atunci când mărimea populaţiei este 

suficient de mare pentru a fi considerată semnificativă la 

nivel naţional; 

 nesemnificativă. Atunci când mărimea populaţiei este 

mică şi se poate considera ca fiind nesemnificativa la 

nivel naţional. 

Valoarea implicita va fi ”semnificativa” dacă nu se precizează 

altfel. 

A.7.  Mărimea 

reevaluată a 

populaţiei 

estimate în planul 

de management 

anterior 

Dacă evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală 

protejată [A.3.] nu se face pentru prima dată, mărimea 

reevaluată a populaţiei estimate în planul de management 

anterior se va  face prin precizarea valorilor minimă şi maximă. 

Necesitatea reevaluării pleacă de la premiza că odată cu 

acumularea de date noi, informaţiile vechi pot fi reevaluate şi 

îmbunătăţite. Unitatea de măsură utilizată va fi considerată 

aceeaşi ca cea utilizată pentru mărimea populaţiei speciei în 

aria naturală protejată [A.3.]. 

A.8.  Mărimea 

populaţiei de 

referinţă pentru 

starea favorabilă 

în aria naturală 

protejată 

Dacă există date, mărimea populaţiei de referinţă pentru 

starea favorabilă în aria naturală protejată se va estima printr-

o valoare numerică, având aceeaşi unitate de măsură ca cea 

pentru mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 

[A.3.]. 

A.9.  Metodologia de 

apreciere a 

mărimii 

populaţiei de 

referinţă pentru 

starea favorabilă 

Dacă a fost estimată mărimea populaţiei de referinţă pentru 

starea favorabilă în aria naturală protejată[A.8.] printr-o 

valoare numerică, metodologia de apreciere a mărimii 

populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă se descrie 

printr-un text. 

A.10.  Raportul dintre 

mărimea 

populaţiei de 

referinţă pentru 

starea favorabilă 

şi mărimea 

populaţiei actuale 

Dacă nu există suficiente date pentru estimarea mărimii 

populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă în aria naturală 

protejată[A.8.] printr-o valoare numerică, se va apela la 

judecata experţilor, pentru a aprecia pe baza presupunerilor 

acestora, raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă 

favorabilă şi mărimea populaţiei actuale,prin unul dintre 

următorii operatori:  

 ”<” – mai mic (în condiţii excepţionale); 

 ”≈” – aproximativ egal; 

 ”>” – mai mare; 

 ”>>” – mult mai mare, (de regulă echivalent cu mai 

mult de 25% faţă de mărimea populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă în aria naturală protejată 

[A.8.]); 

 ”x” – necunoscut. 
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Nr. Parametru Descriere 

A.11.  Tendinţa actuală 

a mărimii 

populaţiei speciei 

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei faţă de mărimea 

reevaluată a populaţiei estimate în planul de management 

anterior [A.7.] sau faţă de mărimea populaţiei estimate în urmă 

cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima oară 

pentru aria naturală protejată în cauză, se va exprima prin unul 

din operatorii din nomenclatorul „8.5.10-Tendinţa actuală 

şi/sau viitoare”, respectiv:  

 ”+” –crescătoare; 

 ”-” – descrescătoare; 

 ”0” – stabilă; 

 ”x” – necunoscută. 

A.12.  Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a mărimii 

populaţiei speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii populaţiei 

speciei se va preciza prin selectarea uneia din următoarele 

valori din nomenclatorul „8.5.9 - Calitatea datelor”, respectiv: 

 bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

 slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau 

fără măsurători prin eşantionare; 

 insuficientă – date insuficiente sau nesigure. 

A.13.  Magnitudinea 

tendinţei actuale 

a mărimii 

populaţiei speciei 

Dacă există date suficiente şi dacă tendinţa actuală a mărimii 

populaţiei[A.11.] este crescătoare sau descrescătoare, 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei se 

va exprima ca interval procentual minim -  maxim în raport cu 

mărimea reevaluată a populaţiei în planul de management 

anterior[A.7.] sau faţă de mărimea populaţiei estimată în urmă 

cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima dată.  

A.14.  Magnitudinea 

tendinţei actuale 

a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

Dacă nu există suficiente date pentru aprecierea magnitudinii 

tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei[A.13.] ca interval 

minim-maxim, se va aprecia pe baza presupunerilor experţilor 

magnitudinea tendinţei actuale  a mărimii populaţiei speciei în 

ultimii 5-6 ani, prin următoarele valori procentuale de prag: 

 >5% (1% pe an x 5 ani) (corespunde unui declin mare 

al populaţiei, dacă tendinţa este descrescătoare); 

 <5%; 

 nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei 

speciei. 

A.15.  Structura 

populaţiei speciei 

Structura populaţiei speciei se va preciza prin selectarea unei 

din următoarele variante: 

 structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi natalitatea 

nu deviază de la normal; 

 structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi natalitatea 

deviază de la normal, însă nu mult; 

 structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi natalitatea 

deviază mult de la normal; 

 nu există date privind structura populaţiei. 

A.16.  Starea de 

conservare din 

punct de vedere 

al populaţiei 

speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei 

se va evalua pe baza matricii prezentată în Tabelul nr. 3-2 

prin una din valorile: 

 ”FV” – favorabilă; 

 ”U1” – nefavorabilă – inadecvată; 

 ”U2” – nefavorabilă – rea; 

 ”X” – necunoscută. 
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Nr. Parametru Descriere 

A.17.  Tendinţa stării de 

conservare din 

punct de vedere 

al populaţiei 

speciei 

Având în vedere de faptul că procesul de îmbunătăţire al stării 

de conservare este de lungă durată, dacă starea de conservare  

din punct de vedere al populaţiei speciei [A.16.] a fost evaluată 

ca nefavorabilă - inadecvată sau nefavorabilă - rea,tendinţa 

stării de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei 

seva aprecia prin una din valorile:  

 ”+” – se îmbunătăţeşte; 

 ”-” – se înrăutăţeşte;  

 ”0” – este stabilă;  

 ”x” – este necunoscută. 

A.18.  Starea de 

conservare 

necunoscută din 

punct de vedere 

al populaţiei   

Dacă starea de conservare  din punct de vedere al populaţiei  

speciei [A.16.] a fost evaluată ca necunoscută, se vor furniza 

detalii prin selectarea uneia dintre următoarele variante: 

 “XU” - starea de conservare din punct de vedere al 

populaţiei speciei este necunoscută dar nu este în nici 

într-un caz favorabilă (este nefavorabilă - inadecvată 

sau nefavorabilă - rea); 

 ”XX” - nu există date suficiente pentru a putea stabili că 

starea de conservare din punct de vedere al populaţiei 

speciei nu este în nici într-un caz favorabilă. 

 
În Tabelul nr. 3-2 este prezentată 

matricea de evaluare a stării de 

conservare pentru speciile vizate de 

proiect din punct de vedere al populaţiilor 

acestora. 

 

Tabelul nr. 3-2 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciilor vizate de proiect din 

punct de vedere al populaţiilor acestora 

Favorabilă 

Nefavorabilă 

– 

Inadecvată 

Nefavorabilă – Rea Necunoscută 

Mărimea 

populaţiei speciei 

în aria naturală 

protejată [A.3.] 

nu este mai mică 

decât mărimea 

populaţiei de 

referinţă pentru 

starea favorabilă 

în aria naturală 

protejată [A.8.] 

sau [A.10.] 

ŞI  

Structura 

populaţiei pe 

vârste, 

mortalitatea şi 

natalitatea nu 

deviază de la 

normal [A.15.] 

(dacă există 

date) 

 

Orice altă 

combinaţie 

Declin mare echivalent unei pierderi 

de 5% din populaţie în ultimii 5 ani  

[A.13.] sau [A.14.] (valoarea este 

orientativă şi corespunde unei 

pierderi de 1% pe an şi poate diferi 

de la specie la specie dacă se 

justifică) ŞI mărimea populaţiei 

speciei în aria naturală protejată 

[A.3.]  este mai mică decât mărimea 

populaţiei de referinţă pentru starea 

favorabilă în aria naturală protejată 

[A.8.] sau [A.10.] 

SAU 

Mărimea populaţiei speciei în aria 

naturală protejată [A.3.]  este mai 

mică cu mai mult de 25% faţă de 

mărimea populaţiei de referinţă 

pentru starea favorabilă în aria 

naturală protejată [A.8.] sau [A.10.] 

SAU 

structura pe vârste, mortalitatea şi 

natalitatea deviază mult de la 

normal[A.15.] (dacă există date). 

Nu se 

îndeplinesc 

condiţiile 

pentru a 

evalua starea 

de conservare 

a speciei din 

punct de 

vedere al 

populaţiei ca 

favorabilă sau 

nefavorabilă - 

rea, sau nu 

există date, 

sau datele 

existente sunt 

insuficiente 

sau nu sunt 

demne de 

încredere 
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Parametrii utilizaţi pentru evaluarea 

stării de conservare a speciilor vizate 

de proiect din punct de vedere al 

habitatelor speciilor 

 

În Tabelul nr. 3-3 sunt prezentaţi 

parametrii care au fost luaţi în calcul 

pentru evaluarea stării de conservare a 

speciilor vizate de proiect din punct de 

vedere al habitatelor speciilor. 

 
Tabelul nr. 3-3 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciilor vizate de proiect 

din punct de vedere al habitatelor speciilor 

Nr. Parametri Descriere 

A.1. Specia Se va preciza denumirea ştiinţifică a speciei, codul unic al 

acesteia (conform nomenclatorului EUNIS al Agenţiei Europene 

de Mediu) şi indicarea anexei/anexelor din Directiva „Habitate” 

pe care este listată specia respectivă. 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală 

protejată 

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată se va preciza 

conform nomenclatorului „8.5.4 - Statut de prezenţă temporală 

a speciilor” (potrivit metodologiei Sincron), respectiv prin 

alegerea uneia din următoarele valori: 

 populaţie permanentă (sedentară/rezidentă); 

 populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere); 

 populaţie care doar iernează în aria naturală protejată; 

 populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

B.3.  Suprafaţa 

habitatului 

speciei în aria 

naturală 

protejată 

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată se va 

estima ca valoare minimă şi maximă exprimată în hectare. 

În vederea completării valorilor minime şi maxime se vor utiliza 

următoarele convenţii: 

a) dacă valorile minimă şi maximă sunt egale atunci se 

consideră că  s-a furnizat o valoare efectivă a suprafeţei; 

b) dacă valoarea minimă este diferită de valoarea maximă 

atunci se consideră că a fost furnizat un interval de valori. 

B.4.  Calitatea 

datelor pentru 

suprafaţa 

habitatului 

speciei 

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în aria 

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „8.5.9 - Calitatea datelor” 

(potrivit metodologiei Sincron), respectiv: 

 bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

 slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau 

fără măsurători prin eşantionare; 

 insuficientă – date insuficiente sau nesigure. 

B.5.  Suprafaţa 

reevaluată a 

habitatului 

speciei din 

planul de 

management 

anterior 

Dacă evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală 

protejată[B.3.] nu se face pentru prima dată, suprafaţa 

reevaluată a habitatului speciei din planul de management 

anterior se va face prin precizarea valorilor minimă şi maximă, 

exprimate în hectare. Necesitatea reevaluării pleacă de la 

premiza că odată cu acumularea de date noi, informaţiile vechi 

pot fi reevaluate şi îmbunătăţite. 

B.6.  Suprafaţa  

adecvată a 

habitatului 

speciei în aria 

naturală 

protejată 

Dacă există date suficiente, suprafaţa adecvată a habitatului 

speciei în aria naturală protejată  se va estima printr-o singură 

valoare numerică, exprimată în hectare. 
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Nr. Parametri Descriere 

B.7.  Metodologia de 

apreciere a 

suprafeţei  

adecvate a 

habitatului 

speciei în aria 

naturală 

protejată 

Dacă a fost estimată suprafaţa  adecvată a habitatului speciei 

în aria naturală protejată [B.6.] printr-o valoare numerică, 

metodologia de apreciere a suprafeţei  adecvate a habitatului 

speciei în aria naturală protejată se descrie printr-un text. 

B.8.  Raportul dintre 

suprafaţa 

adecvată a 

habitatului 

speciei şi 

suprafaţa 

actuală a 

habitatului 

speciei 

Dacă nu există suficiente date pentru estimarea suprafeţei  

adecvate a habitatului speciei în aria naturală protejată[B.6.] ca 

valoare numerică, se va apela la judecata experţilor, pentru a 

aprecia pe baza presupunerilor acestora, raportul dintre 

suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa actuală a 

habitatului speciei,prin unul dintre următorii operatori:  

 ”<” – mai mic (în condiţii excepţionale); 

 ” ≈” – aproximativ egal; 

 ”>” – mai mare; 

 ”>>” – mult mai mare; 

 ”x” – necunoscut. 

B.9.  Tendinţa 

actuală a 

suprafeţei 

habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de 

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de 

management anterior[B.5.] sau faţă de suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală protejată estimată în urmă cu 5-6 ani în 

cazul planurilor elaborate pentru prima dată pentru aria 

naturală protejată în cauză, se va exprima prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „8.5.10-Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare” (potrivit metodologiei Sincron), respectiv:  

 ”+” – crescătoare; 

 ”-” – descrescătoare; 

 ”0” – stabilă; 

 ”x” – necunoscută. 

B.10.  Calitatea 

datelor privind 

tendinţa 

actuală a 

suprafeţei 

habitatului 

speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei 

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din 

următoarele valori din nomenclatorul „8.5.9 - Calitatea datelor” 

(potrivit metodologiei Sincron), respectiv: 

 bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

 slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau 

fără măsurători prin eşantionare; 

 insuficientă – date insuficiente sau nesigure. 

B.11.  Calitatea 

habitatului 

speciei în aria 

naturală 

protejată 

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,care 

asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen lung, 

incluzând variabilitatea genetică, se va face prin alegerea uneia 

din valorile: 

 bună (adecvată); 

 medie; 

 rea; 

 necunoscută. 
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Nr. Parametri Descriere 

B.12.  Tendinţa 

actuală a 

calităţii 

habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de calitatea 

habitatului speciei în aria naturală protejată din planul de 

management anterior sau faţă de calitatea habitatului speciei în 

aria naturală protejată estimată în urmă cu 5-6 ani, în cazul 

planurilor elaborate pentru prima oară pentru aria naturală 

protejată în cauză, se va exprima prin unul din operatorii din 

nomenclatorul „8.5.10-Tendinţa actuală şi/sau viitoare” (potrivit 

metodologiei Sincron), respectiv:  

 ”+” – crescătoare; 

 ”-” – descrescătoare; 

 ”0” – stabilă; 

 ”x” – necunoscută. 

B.13.  Calitatea 

datelor privind 

tendinţa 

actuală a 

calităţii 

habitatului 

speciei 

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii habitatului 

speciei se va preciza prin alegerea uneia din următoarele valori 

din nomenclatorul „8.5.9 - Calitatea datelor” (potrivit 

metodologiei Sincron), respectiv: 

 bună - estimări statistice robuste sau inventarieri 

complete; 

 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau 

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale; 

 slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau 

fără măsurători prin eşantionare; 

 insuficientă – date insuficiente sau nesigure. 

B.14.  Tendinţa 

actuală globală 

a habitatului 

speciei funcţie 

de tendinţa 

suprafeţei şi de 

tendinţa 

calităţii 

habitatului 

speciei 

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de tendinţa 

suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei se va 

aprecia în baza matricii prezentată în Tabelul nr. 3-4 prin unul 

din operatorii din nomenclatorul „8.5.10-Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare” (potrivit metodologiei Sincron), respectiv:  

 ”+” – crescătoare; 

 ”-” – descrescătoare; 

 ”0” – stabilă; 

 ”x” – necunoscută. 

B.15.  Starea de 

conservare din 

punct de 

vedere al 

habitatului 

speciei 

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei 

se va evalua pe baza matricii prezentată în Tabelul nr. 3-5 

prin una din valorile: 

 ”FV” – favorabilă; 

 ”U1” – nefavorabilă – inadecvată; 

 ”U2” – nefavorabilă – rea; 

 ”X” – necunoscută. 

B.16.  Tendinţa stării 

de conservare 

din punct de 

vedere al 

habitatului 

speciei 

Având în vedere de faptul că procesul de îmbunătăţire al stării 

de conservare este de lungă durată, dacă starea de conservare  

din punct de vedere al habitatului speciei [B.15.] a fost evaluată 

ca nefavorabilă - inadecvată sau nefavorabilă - rea, tendinţa 

stării de conservare din punct de vedere al habitatului speciei se 

va aprecia prin una din valorile:  

 ”+” – se îmbunătăţeşte; 

 ”-” – se înrăutăţeşte; 

 ”0” – este stabilă; 

 ”x” – este necunoscută. 
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Nr. Parametri Descriere 

B.17.  Starea de 

conservare 

necunoscută 

din punct de 

vedere al 

habitatului 

speciei 

Dacă starea de conservare  din punct de vedere al habitatului 

speciei [B.15.] a fost evaluată ca necunoscută, se vor furniza 

detalii prin selectarea uneia dintre următoarele variante: 

 “XU” - starea de conservare din punct de vedere al 

habitatului speciei este necunoscută dar nu este în nici 

într-un caz favorabilă (este nefavorabilă - inadecvată sau 

nefavorabilă - rea); 

 ”XX” - nu există date suficiente pentru a putea stabili că 

starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei nu este în nici într-un caz favorabilă. 

 
În Tabelul nr. 3-4 este prezentată 

matricea pentru evaluarea tendinţei 

globale a habitatelor speciilor. 

 
Tabelul nr. 3-4 Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatelor speciilor 

Tendinţa 

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului 

speciei [B.9.]şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei 

[B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

+ (crescătoare) +/0 sau +/+ sau 0/+ 

-  (descrescătoare) -/0 sau -/- sau 0/- 

x  (necunoscută) Oricare  x sau +/- şi -/+ sau dacă nu există date suficiente 

 
În Tabelul nr. 3-5 este prezentată 

matricea de evaluare a stării de 

conservare a speciilor vizate de proiect din 

punct de vedere al habitatelor speciilor. 

 
Tabelul nr. 3-5 Matricea de evaluare a stării de conservare a speciilor vizate de proiect din 

punct de vedere al habitatelor speciilor 

Favorabilă 

Nefavorabilă 

– 

inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată[B.3.]  este 

suficient de mare şi 

tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei [B.9] este stabilă 

sau în creştere 

ŞI 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată [B.11]  este 

adecvată pentru 

supravieţuirea pe termen 

lung a speciei 

Orice altă 

combinaţie 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată[B.3.]  este în 

mod clar insuficientă de 

mare pentru a asigura 

supravieţuirea pe termen 

lung a speciei 

SAU 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată [B.11]  este rea 

şi în mod cert nu asigură 

supravieţuirea pe termen 

lung a speciei 

Nu sunt 

îndeplinite 

condiţiile pentru a 

evalua starea de 

conservare a 

speciei din punct 

de vedere al 

habitatului speciei 

ca favorabilă sau 

nefavorabilă – rea 

sau nu există 

date suficiente 

sau datele 

existente nu sunt 

demne de 

încredere. 

 
Parametrii utilizaţi pentru evaluarea 

stării de conservare a speciilor vizate 

de proiect din punct de vedere al 

perspectivelor speciilor în viitor 

 

În Tabelul nr. 3-6 sunt prezentaţi 

parametrii care au fost luaţi în calcul 

pentru evaluarea stării de conservare a 

speciilor din punct de vedere al 

perspectivelor speciilor în viitor. 
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Tabelul nr. 3-6 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciilor din punct de 

vedere al perspectivelor speciilor în viitor 

Nr. Parametru Descriere 

A.1 Specia Se va preciza denumirea ştiinţifică a speciei, codul unic al 

acesteia (conform nomenclatorului EUNIS al Agenţiei Europene 

de Mediu) şi indicarea anexei/anexelor din Directiva „Habitate” 

pe care este listată specia respectivă. 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală 

protejată 

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată se va preciza 

conform nomenclatorului „8.5.4 - Statut de prezenţă temporală 

a speciilor” (potrivit metodologiei Sincron), respectiv prin 

alegerea uneia din următoarele valori: 

 populaţie permanentă (sedentară/rezidentă); 

 populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere); 

 populaţie care doar iernează în aria naturală protejată; 

 populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

C.3.  Tendinţa viitoare 

a mărimii 

populaţiei 

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se 

manifesta în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei în 

aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „8.5.10-Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare” (potrivit metodologiei Sincron), respectiv:  

 ”+” – crescătoare; 

 ”-” – descrescătoare; 

 ”0” – stabilă; 

 ”x” – necunoscută. 

C.4.  Raportul dintre 

mărimea 

populaţiei de 

referinţă pentru 

starea favorabilă 

şi mărimea 

populaţiei 

viitoare a speciei  

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei 

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării 

planului de management,se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

 ”<” – mai mic (în condiţii excepţionale); 

 ”≈” – aproximativ egal; 

 ”>” – mai mare; 

 ”>>” – mult mai mare; 

 ”x” – necunoscut. 

C.5.  Perspectivele 

speciei din punct 

de vedere al 

populaţiei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor 

aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii 

populaţiei[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei 

raportată la mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 

favorabilă [C.4.],  conform matricii prezentate în Tabelul nr. 

3-7, prin una din valorile: 

 FV – perspective bune; 

 U1 – perspective inadecvate; 

 U2 – perspective rele; 

 X – perspective necunoscute; 

C.6.  Tendinţa viitoare 

a suprafeţei 

habitatului 

speciei 

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a se 

înregistra în cursul implementării planului de management 

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei 

în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin unul din 

operatorii din nomenclatorul „8.5.10-Tendinţa actuală şi/sau 

viitoare” (potrivit metodologiei Sincron), respectiv: 

 ”+” – crescătoare; 

 ”-” – descrescătoare; 

 ”0” – stabilă; 

 ”x” – necunoscută. 
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Nr. Parametru Descriere 

C.7.  Raportul dintre 

suprafaţa 

adecvată a 

habitatului 

speciei şi 

suprafaţa 

habitatului 

speciei în viitor  

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor, 

anticipat a fi atins în urma implementării planului de 

management,se va apela la judecata experţilor.  

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va 

face prin unul din operatorii:  

 ”<” – mai mic (în condiţii excepţionale); 

 ”≈” – aproximativ egal; 

 ”>” – mai mare;   

 ”>>” – mult mai mare; 

 ”x” – necunoscut. 

C.8.  Perspectivele 

speciei din punct 

de vedere al 

habitatului 

speciei 

Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei 

se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei 

habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului 

speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei adecvate a 

habitatului speciei[C.7.], conform matricii prezentate în 

Tabelul nr. 3-8, prin una din valorile: 

 FV – favorabile; 

 U1 – nefavorabile – inadecvate; 

 U2 – nefavorabile – rele, 

 X – necunoscute. 

C.9.  Perspectivele 

speciei în viitor 

 

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma 

implementării planului de management actual, se vor aprecia  

pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al 

populaţiei[C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct de 

vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii prezentate 

în Tabelul nr. 3-16, prin una din valorile: 

 ”FV” – favorabile; 

 ”U1” – nefavorabile – inadecvate, 

 ”U2” – nefavorabile – rele; 

 ”X” – necunoscute. 

C.10.  Efectul cumulat 

al impacturilor 

asupra speciei în 

viitor 

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va 

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale 

(impacturi care au loc în prezent) și ameninţări viitoare 

(impacturi care nu există în prezent dar pentru care există 

probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a unor 

planuri, modificări de management, schimbarea legislaţiei, 

etc.) prin selectarea uneia dintre următoarele variante: 

 ridicat - impacturile, respectiv presiunile actuale şi/sau 

ameninţările viitoare, vor avea în viitor un efect 

cumulat ridicat asupra speciei, afectând major 

viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale şi/sau 

ameninţările viitoare, vor avea în viitor un efect 

cumulat mediu, semnificativ asupra speciei, afectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut 

sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând 

semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

 nu există suficiente informaţii în ceea ce priveşte efectul 

impacturilor asupra speciei în viitor. 
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Nr. Parametru Descriere 

C.11.  Intensitatea 

presiunilor 

actuale asupra 

speciei  

În contextul în care, cel mai probabil,presiunile actuale se vor 

manifesta și pe durata implementării planului de management 

actual, generând efecte semnificative negative asupra speciei, 

dar unele presiuni actuale vor fi diminuate sau eliminate pe 

durata implementării planului de management, pentru fiecare 

presiune actuală asupra speciei care a fost precizată în lista 

presiunilor actuale asupra speciei în aria naturală protejată, în 

cadrul secţiunii impacturi 2.5.3. (potrivit metodologiei 

Sincron), intensitatea presiunilor actuale asupra speciei în aria 

naturală protejată vor fi ierarhizate în funcţie de intensitatea 

acestora într-una din categoriile: 

 ridicat - se vor încadra în această categorie acele 

presiuni actuale care vor genera în viitor un efect 

cumulat ridicat asupra speciei, dacă efectul cumulat al 

impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.] a fost 

estimat ca fiind ridicat; 

 mediu - se vor încadra în această categorie acele 

presiuni actuale care vor genera în viitor un efect 

cumulat mediu asupra speciei, dacă efectul cumulat al 

impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.] a fost 

estimat ca fiind ridicat sau mediu; 

 scăzut - se vor încadra în această categorie acele 

presiuni actuale care vor genera în viitor un efect 

cumulat scăzut asupra speciei, dacă efectul cumulat al 

impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.] a fost 

estimat ca fiind ridicat, mediu sau scăzut. 

Pentru fiecare presiune actuală asupra speciei în aria naturală 

protejată se pot furniza detalii suplimentare asupra intensităţii 

presiunilor actuale asupra speciei, printr-un text. 

Într-o etapă ulterioară, în cadrul secţiunii 4.2 (potrivit 

metodologiei Sincron) aferente stabilirii măsurilor de 

management, fiecărei presiuni actuale asupra unei anumite 

specii i se vor putea asocia una sau mai multe măsuri de 

management nelocalizate spaţial. Măsurile de management 

pentru o anumită specie vor fi stabilite nu doar în funcţie de 

presiunile actuale asupra speciei şi intensităţii acestora, ci şi în 

funcţie de starea globală de conservare a speciei respective. 
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Nr. Parametru Descriere 

C.12.  Intensitatea 

ameninţărilor 

viitoare asupra 

speciei 

Luând în considerare că ameninţările viitoare (care nu se 

manifestă în prezent sau cele prezente care se vor manifesta 

în viitor dar cu o intensitate mărită), pot avea un efect 

semnificativ negativ asupra speciei pe durata implementării 

planului de management, pentru fiecare ameninţare viitoare 

asupra speciei care a fost precizată în lista ameninţărilor 

viitoare asupra speciei în aria naturală protejată, în cadrul 

secţiunii impacturi 2.5.3. (potrivit metodologiei Sincron), 

intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei în aria 

naturală protejată vor fi ierarhizate în funcţie de intensitatea 

acestora într-una din categoriile: 

 ridicat - se vor încadra în această categorie acele 

ameninţări viitoare care vor genera în viitor un efect 

cumulat ridicat asupra speciei, dacă efectul cumulat al 

impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.] a fost 

estimat ca fiind ridicat; 

 mediu - se vor încadra în această categorie acele 

ameninţări viitoare care vor genera în viitor un efect 

cumulat mediu asupra speciei, dacă efectul cumulat al 

impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.] a fost 

estimat ca fiind ridicat sau mediu; 

 scăzut - se vor încadra în această categorie acele 

ameninţări viitoare care vor genera în viitor un efect 

cumulat scăzut asupra speciei, dacă efectul cumulat al 

impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.] a fost 

estimat ca fiind ridicat, mediu sau scăzut. 

Pentru fiecare ameninţare viitoare asupra speciei în aria 

naturală protejată se pot furniza detalii suplimentare asupra 

intensităţii ameninţărilor viitoare asupra speciei printr-un text. 

Într-o etapă ulterioară, în cadrul secţiunii 4.2 (potrivit 

metodologiei Sincron) aferente stabilirii măsurilor de 

management, fiecărei ameninţări viitoare asupra unei anumite 

specii i se vor putea asocia una sau mai multe măsuri de 

management nelocalizate spaţial. Măsurile de management 

pentru o anumită specie vor fi stabilite nu doar în funcţie de 

ameninţările actuale asupra speciei şi intensităţii acestora, ci şi 

în funcţie de starea globală de conservare a speciei respective. 

C.13.  Viabilitatea pe 

termen lung a 

speciei 

Viabilitatea pe termen lung a speciei se va aprecia funcţie de 

efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor [C.10.], 

mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.] şi 

suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.]  

printr-una din variantele: 

 viabilitatea pe termen lung a speciei este asigurată; 

 viabilitatea pe termen lung a speciei nu este asigurată; 

 viabilitatea pe termen lung a speciei ar putea fi 

asigurată; 

 nu există suficiente informaţii pentru a aprecia gradul 

de asigurare al viabilităţii pe termen lung al speciei. 

C.14.  Starea de 

conservare din 

punct de vedere 

al perspectivelor 

speciei în viitor 

Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor 

speciei în viitor, anticipată a fi atinsă după implementarea 

planului de management actual, se va evalua pe baza matricii 

prezentate în Tabelul nr. 3-9 prin una din valorile: 

 ”FV” – favorabilă; 

 ”U1” – nefavorabilă – inadecvată; 

 ”U2” – nefavorabilă – rea; 

 ”X” – necunoscută. 
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Nr. Parametru Descriere 

C.15.  Tendinţa stării de 

conservare din 

punct de vedere 

al perspectivelor 

speciei în viitor 

Având în vedere de faptul că procesul de îmbunătăţire al stării 

de conservare este de lungă durată, dacă starea de 

conservare  din punct de vedere al perspectivelor speciei în 

viitor [C.14.] a fost evaluată ca nefavorabilă - inadecvată sau 

nefavorabilă - rea, tendinţa stării de conservare din punct de 

vedere al perspectivelor speciei în viitor se va aprecia prin una 

din valorile:  

 ”+” – se îmbunătăţeşte; 

 ”-” – se înrăutăţeşte; 

 ”0” – este stabilă; 

 ”x” – este necunoscută. 

C.16.  Starea de 

conservare 

necunoscută din 

punct de vedere 

al perspectivelor 

speciei în viitor 

Dacă starea de conservare  din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor [C.14.] a fost evaluată ca 

necunoscută, se vor furniza detalii prin selectarea uneia dintre 

următoarele variante: 

 “XU” - starea de conservare din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor este necunoscută dar nu 

este în nici într-un caz favorabilă (este nefavorabilă - 

inadecvată sau nefavorabilă - rea); 

 „XX” - nu există date suficiente pentru a putea stabili că 

starea de conservare din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor nu este în nici într-un caz 

favorabilă. 

 
În Tabelul nr. 3-7 este prezentată 

matricea pentru evaluarea perspectivelor 

speciilor din punct de vedere al 

populaţiilor acestora. 

 
Tabelul nr. 3-7 Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciilor din punct de vedere al 

populaţiilor acestora 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre 

valoarea VRSF şi 

valoarea viitoare 

a parametrului 

Perspective 

La fel cu/ deasupra VRSF + (crescător) > (deasupra VRSF) Bune 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) 
=/> (la 

fel/deasupra VRSF) 
Bune 

La fel cu VRSF  - (descrescător) < (sub VRSF) Inadecvate Rele 

Deasupra VRSF  - (descrescător) 

>>/=/< 

(deasupra/la fel/ 

sub VRSF) 

Bune Inadecvate  Rele 

Sub VRSF + (crescător) 

>/=/< 

(deasupra/la fel/ 

sub VRSF) 

Bune Inadecvate  Rele 

Sub VRSF = (stabil) < (sub VRSF) Inadecvate Rele 

Sub VRSF - (descrescător) < (sub VRSF) Inadecvate Rele 

Necunoscute 

+ (crescător)/ 

- (descrescător)/ 

= (stabil)/ 

X (necunoscute) 

X (necunoscute) Necunoscute 

Sub VRSF 

la fel/deasupra VRSF 
X (necunoscute) X (necunoscute) Necunoscute 

Abrevieri din tabel: VRF = Valoarea de Referinţă Favorabilă 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin 

agregarea de doi parametri (Tabelul nr. 

3-8), respectiv: 

 perspectivele speciei din punct 

de vedere al populaţiei [C.5.]; 

 perspectivele speciei din punct 

de vedere al habitatului [C.8.]. 
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Tabelul nr. 3-8 Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciilor în viitor, după 

implementarea planului de management actual 

Favorabile Nefavorabile – 

inadecvate 

Nefavorabile – 

rele 

Necunoscută 

Ambii parametri în 

stare favorabilă 

Orice altă 

combinaţie 

Unul sau amândoi 

parametri în stare 

rea 

Ambii parametri 

evaluaţi ca 

necunoscuţi 

 
În Tabelul nr. 3-9 este prezentată 

matricea pentru evaluarea stării de 

conservare a speciilor din punct de vedere 

al perspectivelor speciilor în viitor, după 

implementarea planului de management. 

 
Tabelul nr. 3-9 Matricea pentru evaluarea stării de conservare a speciilor din punct de 

vedere al perspectivelor speciilor în viitor, după implementarea planului de management 

Favorabilă Nefavorabilă – 

inadecvată 

Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Principalele impacturi, 

respectiv presiunile 

actuale şi ameninţările 

viitoare, nu vor avea 

în viitor un efect 

semnificativ asupra 

speciei [C.10]  

ŞI 

perspectivele speciei 

în viitor [C.9.] sunt 

favorabile (dacă s-au 

putut evalua) SAU 

viabilitatea pe termen 

lung a speciei [C.13] 

este asigurată 

Orice altă 

combinaţie 

Impacturile, 

respectiv presiunile 

actuale şi 

ameninţările viitoare 

vor avea în viitor un 

efect foarte mare 

asupra speciei[C.10] 

SAU 

perspectivele speciei 

în viitor [C.9.] sunt 

nefavorabile - rele 

SAU 

viabilitatea pe 

termen lung a 

speciei[C.13] nu este 

asigurată 

Nu se îndeplinesc 

condiţiile pentru a 

evalua starea de 

conservare a 

speciei din punct de 

vedere al 

perspectivelor ca 

fiind favorabilă sau 

nefavorabilă-rea, 

sau nu există date, 

sau datele existente 

sunt insuficiente 

sau nu sunt demne 

de încredere 

 
Parametrii utilizaţi pentru evaluarea 

stării globale de conservare a 

speciilor 

 

În Tabelul nr. 3-10 sunt prezentaţi 

parametrii care au fost luaţi în calcul 

pentru evaluarea stării globale de 

conservare a speciilor din cadrul 

ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului – 

Codru Moma. 

 
Tabelul nr. 3-10 Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciilor 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia Se va preciza denumirea ştiinţifică a speciei, codul unic al 

acesteia (conform nomenclatorului EUNIS al Agenţiei Europene 

de Mediu) şi indicarea anexei/anexelor din Directiva „Habitate” 

pe care este listată specia respectivă. 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală 

protejată 

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată se va preciza 

conform nomenclatorului „8.5.4 - Statut de prezenţă temporală 

a speciilor” (potrivit metodologiei Sincron), respectiv prin 

alegerea uneia din următoarele valori: 

 populaţie permanentă (sedentară/rezidentă); 

 populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria 

naturală protejată pentru reproducere); 

 populaţie care doar iernează în aria naturală protejată; 

 populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală. 
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Nr. Parametru Descriere 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire. 

D.3.  Starea globală de 

conservare a 

speciei 

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza 

matricii prezentate în Tabelul nr. 3-11 prin una din valorile:  

 ”FV” – favorabilă, 

 ”U1” – nefavorabilă – inadecvată; 

 ”U2” – nefavorabilă – rea; 

 ”X” – necunoscută. 

D.4.  Tendinţa stării 

globale de 

conservare a 

speciei 

Având în vedere de faptul că procesul de îmbunătăţire al stării 

de conservare este de lungă durată, dacă starea globală de 

conservare a speciei [D.3.] a fost evaluată ca nefavorabilă - 

inadecvată sau nefavorabilă - rea, tendinţa stării globale de 

conservare a speciei se va aprecia prin una din valorile:  

 ”+” – se îmbunătăţeşte, 

 ”-” – se înrăutăţeşte; 

 ”0” – este stabilă; 

 ”x” – este necunoscută. 

D.5.  Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

Dacă starea globală de conservare a speciei [D.3.] a fost 

evaluată ca ”X” necunoscută, se vor furniza detalii prin 

selectarea uneia dintre următoarele variante: 

 ”XU” - starea globală de conservare este necunoscută 

dar nu este în nici într-un caz favorabilă (este 

nefavorabilă –inadecvată sau nefavorabilă – rea); 

 ”XX” - nu există date pentru a putea stabili că starea 

globală de conservare nu este în nici într-un caz 

favorabilă. 

D.6.  Informaţii 

suplimentare 

Dacă se dorește furnizarea de informaţii suplimentare 

referitoare la oricare din parametrii din tabelele A, B, C, D pe 

baza cărora a fost stabilită starea globală de conservare a 

speciei în aria naturală protejată, motivele detaliate pentru 

care au fost atribuite anumite respectivilor parametri, sau orice 

alte aspecte relevante,  se vor introduce respectivele informaţii 

printr-un text. 

Evaluarea stării globale de conservare a 

speciilor se obţine prin agregarea 

rezultatelor a trei parametri (conform 

matricii prezentate în Tabelul nr. 3-11), 

respectiv: 

 starea de conservare din punct 

de vedere al populaţiei speciei 

[A.15.]; 

 starea de conservare din punct 

de vedere al habitatului 

speciei[B.15.]; 

 starea de conservare din punct 

de vedere al perspectivelor 

speciei în viitor [C.14.]. 

 
Tabelul nr. 3-11 Matricea pentru evaluarea stării globale de conservare a speciilor 

Favorabilă 
Nefavorabilă – 

inadecvată 
Nefavorabilă – rea Necunoscută 

Toţi cei trei 

parametri sunt în 

stare favorabilă sau 

unul este 

necunoscut şi ceilalţi 

în stare favorabilă 

Orice altă 

combinaţie 

Unul sau mai mulţi 

parametri în stare 

rea 

Doi sau mai mulţi 

parametri evaluaţi 

ca necunoscuţi dar 

nici unul în stare rea 
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4. REZULTATE ŞI DISCUŢII 

4.1. Elemente generale privind speciile în baza cărora a fost 

declarată aria naturală protejată ROSCI0291 Coridorul 

Munţii Bihorului – Codru Moma 

 
În secţiunile din cadrul acestui subcapitol 

sunt prezentate datele care sunt general 

valabile pentru speciile de interes 

comunitar menţionate în Formularul 

Standard Natura 2000 pentru ROSCI0291 

Coridorul Munţii Bihorului - Codru Moma 

indiferent de locaţia unde acestea sunt 

întâlnite/semnalate. 

 

4.1.1. Date generale ale speciei Canis lupus (cod 1352*) 

 
În Tabelul nr. 4-1 sunt prezentate 

particularităţile generale ce descriu specia 

1352* – Canis lupus. 

 
Tabelul nr. 4-1 Datele generale ale speciei 1352* – Canis lupus 

Nr. Informaţie/Atribut Descriere 

1 Cod Specie - EUNIS 1352* 

2 Denumirea ştiințifică Canis lupus (Linnaeus, 1758) 

3 Denumirea populară Lup 

4 

Statutul de 

conservare în 

România 

LC – Least Concern (Preocupare minimă) 

Specie prioritară, inclusă în Anexele 3 şi 4A ale OUG nr. 57/ 

2007 (cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin 

LG nr. 49/ 2011), Anexele II, IV şi V ale Directivei Habitate 

92/43 CEE, Anexa II a Convenţiei de la Berna şi Anexa II a 

Convenţiei CITES. 

Specie cu statut de vulnerabilitate în România (CRVR, 2005). 

5 Descrierea speciei 

Canid de talie mare, cu lungimea medie a corpului de 1,5 m, 

înălţimea medie la greabăn măsoară 80 cm, greutatea 

corporală 30-45 km, masculii fiind mai mari decât femelele. 

Prezintă variaţie coloristică a blănii, de la cenuşiu deschis 

până la roşcat. Elemente caracteristice speciei sunt vârful 

negru şi pata neagră situată la mijlocul cozii, urma pârtie 

(calcă pe urmele membrelor anterioare), urma tipar mai mare 

şi mai alungită decât cea a câinelui. Animal gregar, sociabil, 

trăieşte în haite de 4-6 exemplare adulte, numărul variind în 

funcţie de resursa trofică. 

Adăpostul este amplasat în zone liniştite, de obicei sub 

rădăcina unui arbore bătrân doborât, scorburi, adâncituri de 

teren, din apropierea unor surse de apă. Teritoriul haitei este 

extins, variind de la 50 la 150 km2, iar comunicarea dintre 

indivizi se realizează prin urlet. Specia prezintă stil de viaţă 

social extrem de complex, în cadrul fiecărei haite existând o 

ierarhizare strictă. Simţurile foarte dezvoltate îl fac un animal 

extrem de vigilent, ascuns şi precaut, uşor adaptabil 

condiţiilor de mediu, ce evită contactul cu omul. Prădător cu 

spectru larg, lupul consumă numeroase specii de faună pe 

care le vânează, dar se hrăneşte şi cu cadavre. Întrucât prada 

predilectă este formată din exemplare slăbite, bolnave sau 

neexperimentate, precum şi cadavre, această specie deţine 

un rol extrem de important în ecosistemele în care vieţuieşte. 
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Nr. Informaţie/Atribut Descriere 

6 Perioade critice 

Perioadele considerate critice pentru specie sunt cele în care 

aceasta se reproduce, respectiv ianuarie - februarie - martie 

(împerechere), aprilie-mai (gestaţie), urmate de perioada de 

creştere a puilor (în general 4-6 pui; ajung la maturitate la 

doi ani, longevitatea indivizilor nedepăşind 12-15 ani). 

7 Cerinţe de habitat 

Ocupă habitate forestiere relativ întinse (cu teritorii de cca. 

50-150 km2), din zonele de deal şi munte, incluzând şi zone 

deschise (pajişti şi fâneţe), preferând habitatele cu resursă 

trofică abundentă (animale sălbatice sau domestice). Preferă 

pădurile compacte montane, distribuţia altitudinală optimă 

fiind cuprinsă între 600 şi 2.300 m. 

8 Arealul speciei 

Specia deţine un areal larg de distribuţie în Eurasia, în Europa 

regăsindu-se din sud-vestul şi până în nord-vestul 

continentului. 

9 
Distribuţia în 

România 

În România, specia poate fi întâlnită în arcul carpatic, 

incluzând toate cele trei diviziuni montane şi împrejurimile 

acestora (zonele subcarpatice şi deluroase), zone cheie de 

conectivitate pentru această specie fiind identificate pe Valea 

Prahovei, Valea Oltului, Munţii Perşani, culoarul Deva-Arad 

(Species Fact Sheets, 2008). 

10 Populaţia naţională 

Nivelul minim al populaţiei din România (cca. 1.500 

exemplare) a fost înregistrat în perioada cuprinsă între 1960-

1970, rezultat în urma campaniilor puternice de combatere. 

Stoparea măsurilor restrictive a condus la refacerea 

populaţională, în prezent aceasta fiind stabilă (aproximativ 

2.000-2.500 de exemplare), cu tendinţă totuşi de descreştere 

(Species Fact Sheets, 2008, CRVR, 2005). 

11 

Calitatea datelor 

privind populaţia 

naţională 

Medie - date estimate pe baza extrapolării şi/ sau modelării 

datelor obţinute prin măsurători parţiale. 

12 Fotografii 

 
Amprentă al unui individ de Canis lupus identificată în cadrul 

ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului - Codru Moma – autor 

fotografie: Marcel Ţîbîrnac (EPC Consultanţă de mediu) 

 

4.1.2. Date generale ale speciei Lutra lutra (cod 1355) 

 
În Tabelul nr. 4-2 sunt prezentate 

particularităţile generale ce descriu specia 

1355 –  Lutra lutra. 

 
 



 

 

 
 

47 

R
A

P
O

R
T

 D
E

 B
I
O

D
I
V

E
R

S
I
T

A
T

E
 

E
E

A
 G

R
A

N
T
S

 

Tabelul nr. 4-2 Datele generale ale speciei 1355 – Lutra lutra 

Nr. Informaţie/Atribut Descriere 

1 Cod Specie - EUNIS 1355 

2 Denumirea ştiințifică Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 

3 Denumirea populară Vidră 

4 

Statutul de 

conservare în 

România 

NT – Near Threatened (Aproape ameninţată) 

Inclusă în Anexele 3 şi 4A ale OUG nr. 57/ 2007 (cu 

modificările şi completările ulterioare, aprobată prin LG nr. 

49/ 2011), Anexele II şi IV ale Directivei Habitate 92/43 CEE, 

Anexa II a Convenţiei de la Berna şi Anexa I a Convenţiei 

CITES. 

Specie cu statut de vulnerabilitate în România (CRVR, 2005). 

5 Descrierea speciei 

Specie de carnivore de talie mijlocie, dimensiunile corpului 

variază între 60-80 cm, coada măsurând 30-50 cm, iar 

greutatea fiind de până la 10 kg. Culoarea blănii este 

maronie, mai deschisă în zona bărbiei, a botului şi a 

abdomenului. Membrele sunt relativ scurte, adaptate pentru 

înot, între degete prezentând o membrană bine dezvoltată. 

Prezenţa speciei tot timpul anului este indicată de urma tipar 

imprimată pe sol; în anotimpul hibernal fiind observabile şi 

urmele tip tobogan ale corpului lansat în apă. 

Femela naşte 1-4 pui, pe care îi creşte într-o galerie 

amplasată pe malul apelor. Teritoriul unui exemplar adult 

variază, în funcţie de abundenţa hranei, de la 2-3 km până la 

10-15 km mal de apă, la extremităţi teritoriile învecinate fiind 

suprapuse. 

6 Perioade critice 

Perioadele considerate critice pentru specie corespund celor 

de vulnerabilitate temporară (împerechere - gestaţie - 

creştere pui: sfârşitul iernii – primăvara - vara), însă specia 

este vulnerabilă tot timpul anului prin poluarea apelor cu 

pesticide şi fertilizante pentru agricultură, degradarea 

habitatelor, vânătoarea, braconajul, combaterea din preajma 

amenajărilor piscicole. 

7 Cerinţe de habitat 

Vidra trăieşte pe malurile apelor curgătoare şi stătătoare, 

prezenţa sa fiind un indicator al apelor curate (specia este 

sensibilă la poluare). Nu are preferinţe pentru anumite tipuri 

de habitat, dar habitatele favorabile speciei includ şi habitate 

de interes comunitar prioritare (91E0* Păduri aluviale cu 

Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae), 91F0* Păduri ripariene mixte cu 

Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus 

angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris)). 

Resursele trofice constau preponderent în specii de peşti, la 

care se adaugă amfibieni, insecte, păsări şi mamifere mici. Si 

astăzi, încă, este considerată o specie dăunătoare ce 

afectează efectivele de peşte, nefiind tolerată în apropierea 

amenajărilor piscicole. 

8 Arealul speciei 

Specie răspândită în toată Eurasia, excluzând zonele de 

tundră şi deşert. Pe continentul european, poate fi regăsită în 

următoarele ţări: Albania, Anglia, Armenia, Austria, Belarus, 

Belgia, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Elveţia, Estonia, 

Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Iugoslavia, 

Letonia, Lituania, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, 

Rusia, Scoţia, Slovacia, Spania, Suedia, Ucraina, Ungaria. 

La nivel european, specia se află în declin. 
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Nr. Informaţie/Atribut Descriere 

9 
Distribuţia în 

România 

În România, specia este larg răspândită, fiind regăsită de-a 

lungul râurilor, pâraielor şi lacurilor, principalele areale 

populaţionale fiind identificate în Delta Dunării, de-a lungul 

Dunării şi a afluenţilor acesteia. 

10 Populaţia naţională 

Efectivele populaţionale ale vidrei sunt estimate a fi cuprinse 

între 2.200-2.600 (3.000) de indivizi (Species Fact Sheets, 

2008, CRVR, 2005). 

11 

Calitatea datelor 

privind populaţia 

naţională 

Medie - date estimate pe baza extrapolării şi/ sau modelării 

datelor obţinute prin măsurători parţiale. 

12 Fotografii ‒ 

 

4.1.3. Date generale ale speciei Lynx lynx (cod 1361) 

 
În Tabelul nr. 4-3 sunt prezentate 

particularităţile generale ce descriu specia 

1361 –  Lynx lynx. 

 
Tabelul nr. 4-3 Datele generale ale speciei 1361 – Lynx lynx 

Nr. Informaţie/Atribut Descriere 

1 Cod Specie - EUNIS 1361 

2 Denumirea ştiințifică Lynx lynx (Linnaeus, 1758) 

3 Denumirea populară Râs 

4 

Statutul de 

conservare în 

România 

LC – Least Concern (Preocupare minimă) 

Inclusă în Anexele 3 şi 4A ale OUG nr. 57/ 2007 (cu 

modificările şi completările ulterioare, aprobată prin LG nr. 

49/ 2011), Anexele II şi IV ale Directivei Habitate 92/43 CEE 

şi Anexa II a Convenţiei de la Berna. 

Specie cu statut de vulnerabilitate în România (CRVR, 2005). 

5 Descrierea speciei 

Cea mai mare specie de feline din Europa, animal de talie 

medie (măsoară 50-75 cm la greabăn, greutatea fiind 

cuprinsă între 15-30/ 29-30 kg) cu corp relativ subţire, cap 

mic, membre relativ lungi. În natură, prezenţa râsului se 

poate identifica după urmele rotunde, fără gheare imprimate 

în urma tipar. Blana este de culoare galben-roşcată, cu pete 

închise. Pe partea interioară a picioarelor şi pe abdomen, 

aceste pete sunt mai puţin proeminente, iar culoarea blănii 

este mai deschisă. Coada este scurtă, caracteristică, cu 

vârful de culoare închisă. Pe cap, prezintă favoriţi de culoare 

deschisă, formaţi din peri lungi, la vârful urechilor având 

smocuri de peri lungi, de culoare închisă. 

Animale solitare şi teritoriale, masculii împart teritoriul (cca. 

40-55 km2) cu două/ trei femele cu pui. Puii, în număr de 1-

4, sunt crescuţi de femelă; la sfârşitul toamnei sunt 

abandonaţi de femelă, dar rămân împreună pe durata iernii. 

Prada principală a râsului este formată din căprior, iepuri, 

exemplare tinere de cerb, capre negre ş.a. 

Animal timid în general, evită interacţiunea cu omul, dar sunt 

observate şi exemplare care se apropie de aşezările umane. 
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Nr. Informaţie/Atribut Descriere 

6 Perioade critice 

Perioadele considerate critice pentru specie sunt cele de 

vulnerabilitate temporară, pe durata unui ciclu anual, 

respectiv perioada de reproducere şi creşterea puilor 

(martie-aprilie, mai-august). Dar râsul este ameninţat şi în 

restul anului, datorită braconajului. 

7 Cerinţe de habitat 

Specia preferă liniştea oferită de masivele forestiere întinse, 

cu relief accidentat şi poieni intercalate (de tipul habitatelor 

de interes comunitar 9410 Păduri acidofile de Picea abies din 

zona montană, 9240 Păduri de Larix decidua şi/ sau Pinus 

cembra, 9530 Vegetaţie forestieră mediteraneană cu Pinus 

nigra subsp. banatica etc.). Culmile scurte şi abrupte îi 

permit observarea prăzii şi îi facilitează deplasarea în teren. 

Habitatele optime sunt ecosistemele forestiere care oferă 

posibilităţi de observare, pândă şi vânare a prăzii. Altitudinal, 

distribuţia râsului este cuprinsă între 200 şi 1.800 de metri, 

zone cu resursă trofică bogată. 

8 Arealul speciei 

Râsul prezintă o largă distribuţie, fiind răspândit de-a lungul 

lanţurilor muntoase împădurite din sud-estul şi centrul 

Europei şi din nordul şi estul Europei, prin pădurile boreale 

din Rusia. 

Poate fi regăsit în număr restrâns în Balcani, Carpaţi, partea 

franceză a Munţilor Pirinei şi în Alpi. A fost reintrodus în 

Munţii Vosgi şi Jura, în Alpii elveţieni, în Austria şi fosta 

Iugoslavie. 

9 Distribuţia în România 

În România specia este prezentă în tot lanţul Munţilor 

Carpaţi, în pădurile dese şi umbroase, unde există resursă 

trofică de dimensiuni mari (cerb, căprior), coborând până în 

Subcarpaţi, dacă există conectivitate optimă la nivelul 

habitatelor forestiere. 

La nivel naţional, teritoriul estimat a fi acoperit de specie are 

cca. 42.000 km2 Species Fact Sheets, 2008). 

10 Populaţia naţională 

La nivel naţional, efectivul populaţional este estimat a fi de 

cca. 1.100-1.300 (1.800) de exemplare, cu tendinţă stabilă 

spre descendentă (Species Fact Sheets, 2008), respectiv cca. 

1.500-1.800 indivizi (CRVR, 2005). 

11 

Calitatea datelor 

privind populaţia 

naţională 

Medie - date estimate pe baza extrapolării şi/ sau modelării 

datelor obţinute prin măsurători parţiale. 

12 Fotografii ‒ 

 

4.1.4. Date generale ale speciei Ursus arctos (cod 1354*) 

 
În Tabelul nr. 4-4 sunt prezentate 

particularităţile generale ce descriu specia 

1354* –  Ursus arctos. 

 
Tabelul nr. 4-4 Datele generale ale speciei 1354* – Ursus arctos 

Nr. Informaţie/Atribut Descriere 

1 Cod Specie - EUNIS 1354* 

2 Denumirea ştiințifică Ursus arctos (Linnaeus, 1758) 

3 Denumirea populară Urs 
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Nr. Informaţie/Atribut Descriere 

4 

Statutul de 

conservare în 

România 

LC – Least Concern (Preocupare minimă) 

Inclusă în Anexele 3 şi 4A ale OUG nr. 57/ 2007 (cu 

modificările şi completările ulterioare, aprobată prin LG nr. 

49/ 2011), Anexele II şi IV ale Directivei Habitate 92/43 CEE, 

Anexa II a Convenţiei de la Berna şi Anexa I a Convenţiei 

CITES. 

Specie cu statut de vulnerabilitate în România (CRVR, 2005). 

5 Descrierea speciei 

Animal masiv (cel mai mare carnivor din Europa) atinge o 

lungime de 2-2,2 m, înălţime la greabăn de 1 m, greutatea 

medie fiind de 250 kg. Femelele sunt mai mici. Prezintă cap 

masiv, cu bot relativ scurt şi urechi mici şi scurte. Coloritul 

blănii variază de la brun, brun-cenuşiu deschis până la negru, 

exemplarele tinere având un guler de culoare deschisă. 

Animal plantigrad, cu membre puternice terminate cu gheare 

proeminente (10-15 cm). Urma tipar este uşor recognoscibilă, 

atât vara cât şi iarna. 

Animal preponderent nocturn, în zonele lipsite de influenţa 

antropică, prezintă şi activitate diurnă. În sezonul autumnal 

face deplasări lungi între zonele de făgeto-gorunete şi zonele 

pomicole de la altitudini mai înalte. 

Femela naşte 2-3 pui care rămân până la 1,5-2 ani împreună 

cu aceasta. Maturitatea sexuală o ating la 4-6 ani, iar 

longevitatea este de 15-25 (30) de ani. 

6 Perioade critice 

Perioadele considerate critice pentru specie sunt cele de 

vulnerabilitate temporară, pe durata unui ciclu anual, 

respectiv perioada de reproducere şi creşterea puilor de până 

la doi ani (mai-iulie, octombrie-noiembrie, lunile de iarnă). 

Dar ursul este ameninţat şi în restul anului, datorită 

braconajului. 

Deşi este un animal solitar şi retras, evitând în general 

contactul cu mediul antropic, fiind un animal oportunist 

coboară pentru hrană în zonele rurale-urbane, ceea ce îl 

expune conflictelor cu omul, implicit ameninţărilor din partea 

acestuia. 

7 Cerinţe de habitat 

Habitatul favorabil cuprinde zonele împădurite montane (de 

tipul habitatelor 9110, 9130, 91K0, 9410) cu dimensiuni 

întinse (teritoriul unui urs adult fiind de 10-100 km2), 

compacte, dar intercalate cu zone deschise de tufărişuri şi 

poieni/ pajişti, preferând amestecul de răşinoase şi foioase, 

bogate în specii arbustive şi vegetaţie erbacee. Regimul de 

hrană este de tip omnivor, ursul preferând habitate în care 

predomină fagul, quercinee-le, arbuştii cu fructe şi speciile 

erbacee cu bulbi şi rizomi. Habitatul optim necesită zone de 

stâncărie, arbori mari doborâţi, rădăcini, pentru adăpostire în 

perioada de hibernare. 

8 Arealul speciei 

Specia este întâlnită din vestul Europei până în Orientul 

îndepărtat şi Japonia. În cele mai multe ţări din Europa a fost 

exterminat, populaţii restrânse în zonele montane putând fi 

regăsite în Munţii Cantabrici, Pirinei, Alpii Dinarici, Balcani, 

Carpaţi şi Caucaz, nordul Rusiei, Finlandei, Peninsula 

Scandinavică, Estonia şi Letonia. 

9 
Distribuţia în 

România 

În România specia este prezentă în tot lanţul Munţilor Carpaţi, 

în pădurile dese şi umbroase, unde există resursă trofică de 

dimensiuni mari (cerb, căprior), coborând până în Subcarpaţi, 

dacă există conectivitate optimă la nivelul habitatelor 

forestiere. 
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Nr. Informaţie/Atribut Descriere 

10 Populaţia naţională 

La nivel naţional, efectivul populaţional este estimat a fi de 

cca. 4.500-5.000 de exemplare, cu tendinţă puternică de 

supraestimare (efectivele oficiale depăşind aceste valori) 

(Species Fact Sheets, 2008), respectiv cca. 5.000 de indivizi 

(CRVR, 2005). 

Efectivele populaţionale sunt stabile, dar uşor în descreştere 

(Species Fact Sheets, 2008) 

11 

Calitatea datelor 

privind populaţia 

naţională 

Medie - date estimate pe baza extrapolării şi/ sau modelării 

datelor obţinute prin măsurători parţiale. 

12 Fotografii ‒ 

 

4.1.5. Date generale ale speciei Bombina variegata (cod 1193) 

 
În Tabelul nr. 4-5 sunt prezentate 

particularităţile generale ce descriu specia 

1193 –  Bombina variegata. 

 
Tabelul nr. 4-5 Datele generale ale speciei 1193 – Bombina variegata 

Nr. Informaţie/Atribut Descriere 

1 Cod Specie - EUNIS 1193 

2 Denumirea ştiințifică Bombina variegata (Linnaeus, 1758) 

3 Denumirea populară Izvoraşul (Buhaiul) de baltă cu burtă galbenă 

4 

Statutul de 

conservare în 

România 

LC – Least Concern (Preocupare minimă) 

Specie inclusă în Anexele 3 şi 4A ale OUG nr. 57/ 2007 (cu 

modificările şi completările ulterioare, aprobată prin LG nr. 

49/ 2011), Anexele II şi IV ale Directivei Habitate 92/43 CEE 

şi Anexa II a Convenţiei de la Berna. 

Specie aproape ameninţată în România (CRVR, 2005). 

5 Descrierea speciei 

Specie de broască cu dimensiuni mici, de până la 5 cm, cu 

corp aplatizat, cap mare cu bot rotunjit, mai lat decât lung. 

Pupila este de formă triunghiular-cordiformă. Dorsal, prezintă 

tegument foarte verucos, aspru, acoperit cu excrescenţe 

terminate cu un spin ascuţit negru, înconjurat de numeroşi 

spini mai mici. Ventral, prezintă culoare caracteristică 

galbenă, cu pete de culoare închisă. Raportul între lungimea 

capului şi al trunchiului este sub raportul de 3/ 1. Articulaţiile 

tibio-metatarsale ale picioarelor îndoite în unghi drept faţă de 

axa corpului, se ating. 

Specie în general diurnă, este activă şi noaptea, mai ales în 

perioada de reproducere. Masculii prezintă cântec 

caracteristic. Când corpurile de apă seacă, se retrage adiacent 

pe uscat, începând un ciclu de viaţă crespucular-nocturn. 

Hibernează pe uscat. 

6 Perioade critice 

Perioadele considerate critice pentru specie sunt cele 

corespunzătoare perioadei de reproducere şi depunere a 

pontei, cuprinsă între lunile martie-aprilie, extinsă până în 

luna august. 
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Nr. Informaţie/Atribut Descriere 

7 Cerinţe de habitat 

Caracteristică în mod special zonelor deluroase şi celor 

montane, cuprinse altitudinal între 150-2.000 m, deseori este 

regăsită până în golul alpin. Trăieşte în zone deschise şi 

forestiere, fiind strâns legată de corpurile de apă ocupate 

(bazine stătătoare, permanente sau temporare – lacuri, bălţi, 

cursuri line de apă, mici bălţi naturale sau formate în urma 

căderilor pluviale). 

8 Arealul speciei 

Specia este nativă în Albania, Austria, Bosnia şi Herţegovina; 

Bulgaria, Croaţia, Cehia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, 

Italia, Liechtenstein, Luxembourg, Macedonia, Muntenegru, 

Olanda, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Elveţia, Ucraina. 

9 
Distribuţia în 

România 

Răspândirea în România cuprinde regiunile de deal şi de 

munte, respectiv Munţii Carpaţi, Subcarpaţii, Podişul 

Transilvaniei, Podişul Central Moldovenesc. 

10 Populaţia naţională 

La nivel naţional, populaţia este estimată la, probabil, 

milioane de indivizi (CRVR, 2005). 

La nivel european, populaţia se află în descreştere. 

11 

Calitatea datelor 

privind populaţia 

naţională 

Slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără 

măsurători prin eşantionare. 

12 Fotografii 

 
Exemplar de Bombina variegata identificat în cadrul 

ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului - Codru Moma – autor 

fotografie: Marcel Ţîbîrnac (EPC Consultanţă de mediu) 

 

4.2. Elemente specifice privind speciile (în baza cărora a fost 

declarată aria naturală protejată) la nivelul ROSCI0291 

Coridorul Munţii Bihorului – Codru Moma 

 
În secţiunile din cadrul acestui subcapitol 

sunt prezentate datele specifice pentru 

speciile de interes comunitar (menţionate 

în Formularul Standard Natura 2000 

pentru ROSCI0291) din cadrul ariei 

naturale protejate ROSCI0291 Coridorul 

Munţii Bihorului - Codru Moma. 

 

4.2.1. Date specifice ale speciei Canis lupus la nivelul ariei naturale protejate 

ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului – Codru Moma 

 
În Tabelul nr. 4-6 sunt prezentate 

particularităţile specifice ale speciei 1352* 

–  Canis lupus din cadrul ROSCI0291 

Coridorul Munţii Bihorului - Codru Moma. 
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Tabelul nr. 4-6 Datele specifice ale speciei 1352* – Canis lupus din cadrul ROSCI0291 

Coridorul Munţii Bihorului - Codru Moma 

Nr. 
Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1. Specia 
1352* – Canis lupus (Linnaeus, 1758), specie menţionată în 

Anexele II, IV şi V ale Directivei Habitate 92/43 CEE 

2. 

Informaţii 

specifice 

speciei 

Prezenţa speciei de mamifer Canis lupus din cadrul ROSCI02991 

Coridorul Munţii Bihorului - Codru Moma a fost determinată pe baza 

amprentelor (pe solul umed) identificate şi confirmată (ca prezenţă 

în situl Natura 2000) de către personalul Asociaţiei de Vânătoare 

Văratic Codru-Moma ce au în administrare Fondul 65 Văratic. În 

conformitate cu cerinţele de habitat favorabil speciei de lup, în 

cadrul ariei naturale protejate ROSCI0291 s-au identificat în total 

7586,11 ha ce reprezintă habitate de hrănire, adăpost, reproducere, 

iernare şi migrare pentru această specie. În cadrul ROSCI0291 

pădurile de foioase (3045,60 ha), tufărişurile (2385,66 ha) şi 

pădurile mixte (1127,88 ha) reprezintă habitatele (favorabile 

speciei) cele mai vaste pentru lup, urmate de pădurile de conifere 

(392,14 ha), păşunile cu tufărişuri (328,73 ha), păşuni (136,23 ha), 

păşunile împădurită (117,28 ha), drumurile comunale şi de 

exploatare (4,30 ha şi respectiv 33,18 ha), terenurile agricol (8,20 

ha) şi pârâurile (6,91 ha). 

3. 

Distribuţia 

speciei [harta 

distribuţiei] 

 

4. 

Distribuţia 

speciei 

[interpretare] 

Datorită mobilităţii ridicate, specia este distribuită pe toată 

suprafaţa ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului - Codru Moma. 

5. 

Statutul de 

prezenţă 

[temporal] 

Rezident 

Odihnă şi hrănire / pasaj 

Iernare 

Reproducere 

6. 

Statutul de 

prezenţă 

[spaţial] 

Larg răspândită 

7. 

Statutul de 

prezenţă 

[management] 

Nativă 

8. Abundenţă Prezenţă certă 
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Nr. 
Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

9. 

Perioada de 

colectare a 

datelor din 

teren 

Aprilie – August 2016 

10. 

Alte informaţii 

privind sursele 

de informaţii 

http://rnges.anpm.ro/ 

distributiile_speciilor_si_habitatelor_de_interes_ 

comunitar_raportate_in_baza_articolului_17_directiva_ habitate-

125059 

 

4.2.2. Date specifice ale speciei Lutra lutra la nivelul ariei naturale protejate 

ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului – Codru Moma 

 
În Tabelul nr. 4-7 sunt prezentate 

particularităţile specifice ale speciei 1355–  

Lutra lutra din cadrul ROSCI0291 

Coridorul Munţii Bihorului - Codru Moma. 

 
Tabelul nr. 4-7 Datele specifice ale speciei 1355 – Lutra lutra din cadrul ROSCI0291 

Coridorul Munţii Bihorului - Codru Moma 

Nr. 
Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1. Specia 
1355 – Lutra lutra (Linnaeus, 1758), specie menţionată în Anexele 

II şi IV ale Directivei Habitate 92/43 CEE 

2. 

Informaţii 

specifice 

speciei 

Prezenţa vidrei din cadrul ROSCI02991 Coridorul Munţii Bihorului - 

Codru Moma a fost confirmată de către personalul Asociaţiei de 

Vânătoare Văratic Codru-Moma. În cadrul ROSCI0291 s-au 

identificat în total 2,73 ha de cursuri de apă ce reprezintă habitate 

de hrănire, adăpost, reproducere şi iernare pentru vidră. 

3. 

Distribuţia 

speciei [harta 

distribuţiei] 

 

4. 

Distribuţia 

speciei 

[interpretare] 

Vidra este prezentă în cadrul ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului - 

Codru Moma în lungul pâraielor Tacaşele (Aciua, Topliţa), Zimbru 

(Iosa) şi Sebiş (Dezna). 

5. 

Statutul de 

prezenţă 

[temporal] 

Rezident 

Odihnă şi hrănire / pasaj 

Iernare 

Reproducere 
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Nr. 
Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

6. 

Statutul de 

prezenţă 

[spaţial] 

Marginală 

7. 

Statutul de 

prezenţă 

[management] 

Nativă 

8. Abundenţă Prezenţă certă 

9. 

Perioada de 

colectare a 

datelor din 

teren 

Aprilie – August 2016 

10. 

Alte informaţii 

privind sursele 

de informaţii 

http://rnges.anpm.ro/ 

distributiile_speciilor_si_habitatelor_de_interes_ 

comunitar_raportate_in_baza_articolului_17_directiva_ habitate-

125059 

 

4.2.3. Date specifice ale speciei Lynx lynx la nivelul ariei naturale protejate 

ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului – Codru Moma 

 
În Tabelul nr. 4-8 sunt prezentate 

particularităţile specifice ale speciei 1361–  

Lynx lynx din cadrul ROSCI0291 Coridorul 

Munţii Bihorului - Codru Moma. 

 
Tabelul nr. 4-8 Datele specifice ale speciei 1361 – Lynx lynx din cadrul ROSCI0291 Coridorul 

Munţii Bihorului - Codru Moma 

Nr. 
Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1. Specia 
1361 – Lynx lynx (Linnaeus, 1758), specie menţionată în Anexele II 

şi IV ale Directivei Habitate 92/43 CEE 

2. 

Informaţii 

specifice 

speciei 

Prezenţa râsului din cadrul ROSCI02991 Coridorul Munţii Bihorului - 

Codru Moma a fost confirmată de către personalul Asociaţiei de 

Vânătoare Văratic Codru-Moma ce au în administrare Fondul 65 

Văratic. În conformitate cu cerinţele de habitat favorabil speciei de 

râs, în cadrul ariei naturale protejate ROSCI0291 s-au identificat în 

total 7586,11 ha ce reprezintă habitate de hrănire, adăpost, 

reproducere, iernare şi migrare pentru această specie. În cadrul 

ROSCI0291 pădurile de foioase (3045,60 ha), tufărişurile (2385,66 

ha) şi pădurile mixte (1127,88 ha) reprezintă habitatele (favorabile 

speciei) cele mai vaste pentru Lynx lynx, urmate de pădurile de 

conifere (392,14 ha), păşunile cu tufărişuri (328,73 ha), păşuni 

(136,23 ha), păşunile împădurită (117,28 ha), drumurile comunale 

şi de exploatare (4,30 ha şi respectiv 33,18 ha), terenurile agricol 

(8,20 ha) şi pârâurile (6,91 ha). 
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Nr. 
Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

3. 

Distribuţia 

speciei [harta 

distribuţiei] 

 

4. 

Distribuţia 

speciei 

[interpretare] 

Datorită mobilităţii ridicate, specia este distribuită pe toată 

suprafaţa ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului - Codru Moma. 

5. 

Statutul de 

prezenţă 

[temporal] 

Rezident 

Odihnă şi hrănire / pasaj 

Iernare 

Reproducere 

6. 

Statutul de 

prezenţă 

[spaţial] 

Larg răspândită 

7. 

Statutul de 

prezenţă 

[management] 

Nativă 

8. Abundenţă Prezenţă certă 

9. 

Perioada de 

colectare a 

datelor din 

teren 

Aprilie – August 2016 

10. 

Alte informaţii 

privind sursele 

de informaţii 

http://rnges.anpm.ro/ 

distributiile_speciilor_si_habitatelor_de_interes_ 

comunitar_raportate_in_baza_articolului_17_directiva_ habitate-

125059 

 

4.2.4. Date specifice ale speciei Ursus arctos la nivelul ariei naturale protejate 

ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului – Codru Moma 

 
În Tabelul nr. 4-9 sunt prezentate 

particularităţile specifice ale speciei 1354* 

–  Ursus arctos din cadrul ROSCI0291 

Coridorul Munţii Bihorului - Codru Moma. 
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Tabelul nr. 4-9 Datele specifice ale speciei 1354* – Ursus arctos din cadrul ROSCI0291 

Coridorul Munţii Bihorului - Codru Moma 

Nr. 
Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1. Specia 
1354* – Ursus arctos (Linnaeus, 1758), specie menţionată în 

Anexele II şi IV ale Directivei Habitate 92/43 CEE 

2. 

Informaţii 

specifice 

speciei 

Prezenţa ursului din cadrul ROSCI02991 Coridorul Munţii Bihorului - 

Codru Moma a fost confirmată de către personalul Asociaţiei de 

Vânătoare Văratic Codru-Moma ce au în administrare Fondul 65 

Văratic. În conformitate cu cerinţele de habitat favorabil speciei de 

urs, în cadrul ariei naturale protejate ROSCI0291 s-au identificat în 

total 7586,11 ha ce reprezintă habitate de hrănire, adăpost, 

reproducere, iernare şi migrare pentru această specie. În cadrul 

ROSCI0291 pădurile de foioase (3045,60 ha), tufărişurile (2385,66 

ha) şi pădurile mixte (1127,88 ha) reprezintă habitatele (favorabile 

speciei) cele mai vaste pentru Ursus arctos, urmate de pădurile de 

conifere (392,14 ha), păşunile cu tufărişuri (328,73 ha), păşuni 

(136,23 ha), păşunile împădurită (117,28 ha), drumurile comunale 

şi de exploatare (4,30 ha şi respectiv 33,18 ha), terenurile agricol 

(8,20 ha) şi pârâurile (6,91 ha). 

3. 

Distribuţia 

speciei [harta 

distribuţiei] 

 

4. 

Distribuţia 

speciei 

[interpretare] 

Datorită mobilităţii ridicate, specia este distribuită pe toată 

suprafaţa ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului - Codru Moma. 

5. 

Statutul de 

prezenţă 

[temporal] 

Rezident 

Odihnă şi hrănire / pasaj 

Iernare 

Reproducere 

6. 

Statutul de 

prezenţă 

[spaţial] 

Larg răspândită 

7. 

Statutul de 

prezenţă 

[management] 

Nativă 

8. Abundenţă Prezenţă certă 

9. 

Perioada de 

colectare a 

datelor din 

teren 

Aprilie – August 2016 
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Nr. 
Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

10. 

Alte informaţii 

privind sursele 

de informaţii 

http://rnges.anpm.ro/ 

distributiile_speciilor_si_habitatelor_de_interes_ 

comunitar_raportate_in_baza_articolului_17_directiva_ habitate-

125059 

 

4.2.5. Date specifice ale speciei Bombina variegata la nivelul ariei naturale 

protejate ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului – Codru Moma 

 
În Tabelul nr. 4-10 sunt prezentate 

particularităţile specifice ale speciei 1193 

– Bombina variegata din cadrul 

ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului - 

Codru Moma. 

 
Tabelul nr. 4-10 Datele specifice ale speciei 1193 – Bombina variegata din cadrul 

ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului - Codru Moma 

Nr. 
Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

1. Specia 
1193 – Bombina variegata (Linnaeus, 1758), specie menţionată în 

Anexele II şi IV a Directivei Habitate 92/43 CEE 

2. 

Informaţii 

specifice 

speciei 

Specia de amfibian a fost identificată cu precădere în lungul 

cursurilor de apă (şi imediata vecinătate a acestora) şi a bălţilor 

permanente şi temporare din cadrul ROSCI0291 Coridorul Munţii 

Bihorului - Codru Moma. Important este de menţionat faptul că, 

toate bălţile temporare din lungul drumurilor de exploatare şi 

imediata vecinătate a acestora în care s-a identificat specia 

constituie habitate importante de reproducere a speciei 

(aproximativ 37,48 ha). De asemenea, cursurile de apă (6,91 ha), 

corpurile de pădure de foioase (3045,60 ha), corpurile de pădure 

mixtă (1127,88), păşunile (136,23 ha), păşunile cu tufărişuri 

(328,73 ha), păşunile împădurite (117,28 ha) şi tufărişurile 

(2385,66 ha) identificate în cadrul ROSCI0291 Coridorul Munţii 

Bihorului - Codru Moma reprezintă habitate pentru hrănire, adăpost, 

reproducere şi iernare a speciei Bombina variegata. 

3. 

Distribuţia 

speciei [harta 

distribuţiei] 
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Nr. 
Informaţie/ 

Atribut 
Descriere 

4. 

Distribuţia 

speciei 

[interpretare] 

Specia are o distribuţie uniformă identificată atât în lungul 

drumurilor de exploatare, cât şi în cadrul corpurilor de pădure de 

foioase (şi amestec), pajişti şi tufărişuri. 

5. 

Statutul de 

prezenţă 

[temporal] 

Rezident 

Odihnă şi hrănire / pasaj 

Iernare 

Reproducere 

6. 

Statutul de 

prezenţă 

[spaţial] 

Larg răspândită 

7. 

Statutul de 

prezenţă 

[management] 

Nativă 

8. Abundenţă Prezenţă certă 

9. 

Perioada de 

colectare a 

datelor din 

teren 

Aprilie – August 2016 

10. 

Alte informaţii 

privind sursele 

de informaţii 

Cogălniceanu, D., Székely, P., Samoilă, C., Iosif, R., Tudor, M., 

Plăiaşu, R., Stănescu, F., Rozylowicz, L., 2013, Diversity and 

distribution of amphibians in Romania, ZooKeys 296: 35–57. doi: 

10.3897/zookeys.296.4872 

Fuhn, I., 1960, Fauna Republicii Populare Romîne: Amphibia, vol. 

XIV, Editura Academiei Republicii Populare Române, Bucureşti 

http://rnges.anpm.ro/ 

distributiile_speciilor_si_habitatelor_de_interes_ 

comunitar_raportate_in_baza_articolului_17_directiva_ habitate-

125059 

 

4.3. Alte elementede biodiversitate identificate în cadrul ariei 

naturale protejate ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului – 

Codru Moma 

 
În Tabelul nr. 4-11 sunt listate 

speciile/habitatele (care nu au făcut 

obiectul cartării şi evaluării stării de 

conservare) identificate în cadrul 

proiectului „Impactul ecosistemelor din 

ariile protejate aflate în custodia 

Consiliului Judeţean Bihor şi a Muzeului 

Ţării Crişurilor asupra principalelor 

sectoare economice” din perimetrul 

ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului - 

Codru Moma (Anexele nr. 7÷10). 

 

Tabelul nr. 4-11 Inventarul elementelor de biodiversitate şi statutul lor de protecţie din 

cadrul ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului - Codru Moma 

Nr. 
Componenta 

biotică 

Denumirea ştiinţifică a 

habitatului/speciei 

Denumirea 

populară 
Statutul de protecţie 

1 Habitate 

Păduri aluviale cu Alnus 

glutinosa şi Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion 

albae) - cod Natura 

2000: 91E0* 

‒ 2: Anexa I; 4: Anexa 2 

1 
Amfibieni 

Rana dalmatina 

Bonaparte, 1840 

Broasca roşie 

de pădure 

1: LC; 2: Anexa IV; 4: 

Anexa 4A; 5: specie 

vulnerabilă 

2 Bufo bufo Linnaeus, Broasca 1: LC; 4: Anexa 4B; 5: 
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Nr. 
Componenta 

biotică 

Denumirea ştiinţifică a 

habitatului/speciei 

Denumirea 

populară 
Statutul de protecţie 

1758 râioasă brună specie aproape 

ameninţată 

3 
Lissotriton (Triturus) 

vulgaris Linnaeus, 1758 

Tritonul 

comun 

1: LC; 4: Anexa 4B; 5: 

specie aproape 

ameninţată 

4 
Salamandra salamandra 

Linnaeus, 1758 
Salamandra 

1: LC; 4: Anexa 4B; 5: 

specie vulnerabilă 

5 Rana sp. ‒ ‒ 

1 

Reptile 

Anguis fragillis Linnaeus, 

1758 
Năpârcă 

1: LC; 4: Anexa 4B; 5: 

specie vulnerabilă 

2 
Natrix natrix Linnaeus, 

1758 
Şarpe de casă 1: LC 

3 
Lacerta viridis Laurenti, 

1768 
Guşter 

1: LC; 2: Anexa IV; 4: 

Anexa 4A; 8: Anexa II 

4 
Podarcis muralis 

Laurenti, 1768 
Şopârlă de zid 

1: LC; 2: Anexa IV; 4: 

Anexa 4A; 5: specie 

vulnerabilă; 8: Anexa II 

5 
Lacerta agilis Linnaeus, 

1758 

Şopârlă 

cenuşie 

1: LC; 2: Anexa IV; 4: 

Anexa 4A; 7: Anexa II 

1 Peşti 

Pseudorasbora parva 

Temminck & Schlegel, 

1846 

Murgoi bălţat 1: LC 

1 

Mamifere 

Pipistrellus pipistrellus 

Schreber, 1774 - cod 

Natura 2000: 1309 

Liliacul pitic 
1: LC; 2: Anexa IV; 4: 

Anexa 4A; 8: Anexa III 

2 

Pipistrellus nathusii 

Keyserling & Blasius, 

1839 - cod Natura 2000: 

1317 

Liliacul pitic al 

lui Nathusius 

1: LC; 2: Anexa IV; 4: 

Anexa 4A; 5: specie 

periclitată 

3 

Nyctalus noctula 

Schreber, 1774- cod 

Natura 2000: 1312 

Liliacul de 

amurg 

1: LC; 2: Anexa IV; 4: 

Anexa 4A 

4 
Martes martes Linnaeus, 

1758 
Jder de copac 

1: LC; 2: Anexa V; 4: 

Anexa 5A; 5: specie 

vulnerabilă 

5 
Capreolus capreolus 

Linnaeus, 1758 
Căprior 

1: LC; 4: Anexa 5B; 5: 

specie vulnerabilă 

6 
Cervus elaphus Linnaeus, 

1758 
Cerb 

1: LC; 4: Anexa 5B; 5: 

specie vulnerabilă 

7 
Meles meles Linnaeus, 

1758 
Bursuc 1: LC; 4: Anexa 5B 

8 
Sus scrofa Linnaeus, 

1758 
Mistreţ 1: LC; 4: Anexa 5B 

9 
Vulpes vulpes Linnaeus, 

1758 
Vulpe 1: LC; 4: Anexa 5B 

10 
Talpa europaea 

Linnaeus, 1758 
Cârtiţă 1: LC 

11 Erinaceus sp. ‒ ‒ 

1 Nevertebrate 

Drobacia banatica 

Rossmässler, 1838 

(Chilostoma 

banaticum Rossmässler, 

1838, Helicigona 

banatica Rossmässler, 

1838) - cod Natura 

2000: 4057 

‒ 
1: DD; 2: Anexa II şi 

IV; 4: Anexa 3 şi 4A 
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Nr. 
Componenta 

biotică 

Denumirea ştiinţifică a 

habitatului/speciei 

Denumirea 

populară 
Statutul de protecţie 

2 

Lucanus cervus 

Linnaeus, 1758 - cod 

Natura 2000: 1083 

Rădaşcă 

1: NT; 2: Anexa II; 4: 

Anexa 3 şi 4A; 8: 

Anexa III 

3 

Morimus funereus 

Mulsant, 1862 - cod 

Natura 2000: 1089 

Croitorul 

cenuşiu 

1: VU; 2: Anexa II; 4: 

Anexa 3 şi 4A 

4 
Cepaea vindobonensis 

Pfeiffer, 1828 
‒ 1: LC 

5 
Coenagrion puella 

Linnaeus, 1758 
‒ 1: LC 

6 
Dorcus parallelipipedus 

Linnaeus, 1758  
1: LC 

7 Aglais io Linnaeus, 1758 
Ochi de păun 

de zi 
6: LC 

8 
Aporia crataegi Linnaeus, 

1758 
Nălbarul 6: LC 

9 
Limenitis populi 

Linnaeus, 1758 

Amiralul 

plopului 
6: VU 

10 
Melitaea aurelia Nickerl, 

1850 
‒ 6: LC 

11 
Polygonia c-album 

Linnaeus, 1758 

Fluturele cu 

litera C 
6: LC 

12 
Cicindela 

hybrida Linnaeus, 1758 
‒ ‒ 

13 
Meloe proscarabeus 

Linnaeus, 1758 
‒ ‒ 

14 
Geotrupes puncticollis 

Malinowsky 1811 
‒ ‒ 

1 

Păsări 

Ciconia ciconia Linnaeus, 

1758 
Barză albă 

1: LC; 3: Anexa I; 4: 

Anexa 3; 5: specie 

vulnerabilă; 7: Anexa 

II; 8: Anexa II 

2 
Dryocopus martius 

Linnaeus, 1758 

Ciocănitoare 

neagră 

1: LC; 3: Anexa I; 4: 

Anexa 3; 7: Anexa II 

3 
Lanius collurio Linnaeus, 

1758 

Sfrâncioc 

roşiatic 

1: LC; 3: Anexa I; 4: 

Anexa 3; 7: Anexa II 

4 
Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758 
Fazan 

1: LC; 3: Anexa 

II/Partea A, Anexa 

III/Partea A; 4: Anexa 

5C; 7: Anexa III 

5 
Streptopelia turtur 

Linnaeus, 1758 
Turturică 

1: VU; 3: Anexa 

II/Partea B; 4: Anexa 

5C; 5: specie 

vulnerabilă; 7: Anexa 

III 

6 
Turdus philomelos 

Brehm, 1831 
Sturz cântător 

1: LC; 3: Anexa 

II/Partea B; 4: Anexa 

5C; 7: Anexa III 

7 
Turdus merula Linnaeus, 

1758 
Mierlă 

1: LC; 3: Anexa 

II/Partea B; 7: Anexa 

III 

8 
Merops apiaster 

Linnaeus, 1758 
Prigorie 

1: LC; 3: Anexa III; 4: 

Anexa 4B; 7: Anexa II; 

8: Anexa II 

9 
Columba palumbus 

Linnaeus, 1758 

Porumbel 

gulerat 

1: LC; 3: Anexa 

III/Partea A; 4: Anexa 
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Nr. 
Componenta 

biotică 

Denumirea ştiinţifică a 

habitatului/speciei 

Denumirea 

populară 
Statutul de protecţie 

5C 

10 
Carduelis carduelis 

Linnaeus, 1758 
Sticlete 

1: LC; 3: Anexa 4B; 7: 

Anexa II 

11 
Motacilla alba Linnaeus, 

1758 

Codobatură 

albă 

1: LC; 3: Anexa 4B; 7: 

Anexa II 

12 
Erithacus rubecula 

Linnaeus, 1758 
Măcăleandru 

1: LC; 4: Anexa 4B; 7: 

Anexa II; 8: Anexa II 

13 
Falco tinnunculus 

Linnaeus, 1758 
Vânturel roşu 

1: LC; 4: Anexa 4B; 7: 

Anexa II; 8: Anexa II 

14 
Motacilla cinerea 

Tunstall, 1771 

Codobatură de 

munte 

1: LC; 4: Anexa 4B; 7: 

Anexa II 

15 
Picus viridis Linnaeus, 

1758 

Ghionoaie 

verde 

1: LC; 4: Anexa 4B; 7: 

Anexa II 

16 
Buteo buteo Linnaeus, 

1758 
Şoricar comun 

1: LC; 7: Anexa II; 8: 

Anexa II 

17 
Cuculus canorus 

Linnaeus, 1758 
Cuc 1: LC; 7: Anexa III 

18 
Emberiza citrinella 

Linnaeus, 1758 

Presură 

galbenă 
1: LC; 7: Anexa II 

19 Falco sp. ‒ ‒ 

Abrevieri folosite în tabel:* - habitat 

prioritar; ** - 1: IUCN - LC=Least 

concern (nepericlitat); NT=Near 

threatened (potenţial ameninţat); 

DD=data deficient (cu informaţii 

deficitare); 2: Directiva 92/43/CEE 

(Habitate) - Anexa I: Tipuri de habitate 

naturale de interes comunitar a căror 

conservare necesită desemnarea unor arii 

speciale de conservare; Anexa II: Specii 

animale şi vegetale de interes comunitar a 

căror conservare necesită desemnarea 

unor arii speciale de conservare; Anexa 

IV: Speciile animale şi vegetale de 

importanţă comunitară care necesită 

protecţie strictă; Anexa V: Specii de 

animale şi de plante de importanţă 

comunitară ale căror prelevare în natură şi 

exploatare pot face obiectul unor măsuri 

de gestionare; 3: Directiva 

147/2009/CE (Păsări) - Anexa I: 

Specii de păsări care fac obiectul 

măsurilor de conservare speciale privind 

habitatul, în scopul asigurării supravieţuirii 

şi a reproducerii lor în aria lor de 

distribuţie; Anexa II/Partea A: Specii 

care pot fi vânate în zona geografică 

maritimă şi de uscat în care se aplică 

prezenta Directivă; Anexa II/Partea B: 

Specii care pot fi vânate numai în statele 

membre în dreptul cărora sunt indicate; 

Anexa III/Partea A: Specii de păsări 

pentru care comercializarea poate fi 

reglementată de către Statul Membru 

după ce în prealabil a fost consultată cu 

majusculă Comisia, cu care se examinează 

dacă comercializarea specimenelor speciei 

respective nu conduce sau nu riscă să 

conducă, după orice prevedere rezonabilă, 

să pună în pericol nivelul populării, 

distribuirea geografică sau coeficientul de 

reproducere al acestora în ansamblul 

Comunităţii; Anexa III/Partea B: Specii 

de păsări pentru a căror comercializare 

Comisia trece la studii privind statutul 

biologic şi repercusiunile comercializării; 

4: OUG 57/2007 - Anexa Nr. 2: Tipuri 

de habitate naturale a căror conservare 

necesită declararea ariilor speciale de 

conservare; Anexa Nr. 3: Specii de 

plante şi de animale a căror conservare 

necesită desemnarea ariilor speciale de 

conservare şi a ariilor de protecţie specială 

avifaunistică; Anexa Nr. 4A: Specii de 

interes comunitar. Specii de animale şi de 

plante care necesită o protecţie strictă; 

Anexa Nr. 4B: Specii de interes naţional. 

Specii de animale şi de plante care 

necesită o protecţie strictă; Anexa Nr. 

5A: Specii de interes comunitar. Specii de 

plante şi de animale de interes comunitar, 

cu excepţia speciilor de păsări, a căror 

prelevare din natură şi exploatare fac 

obiectul măsurilor de management; 

Anexa Nr. 5B: Specii de animale de 

interes naţional ale căror prelevare din 

natură şi exploatare fac obiectul măsurilor 

de management; Anexa Nr. 5C: Specii de 

interes comunitar a căror vânătoare este 

permisă; Anexa Nr. 5D: Specii de păsări 

de interes comunitar a căror 

comercializare este permisă; Anexa Nr. 
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5E: Specii de păsări de interes comunitar 

a căror comercializare este permisă în 

condiţii speciale; 5: Cartea Roşie a 

vertebratelor din România (Botnariuc, 

N., Tatole, V., 2005 - Muz. Hist. Nat. "Gr. 

Antipa", Bucureşti); 6: Fluturii de zi din 

România (Székely, L., 2008 - Muzeul 

Judeţean de Istorie, Braşov) - 

VU=vulnerable (vulnerabil); NT=Near 

threatened (potenţial ameninţaţi); 

LC=Least concern (nepericlitat); 7: 

Convenţia Bonn - Anexa Nr. I: Specii 

migratoare care sunt periclitate; Anexa 

Nr. II: Specii migratoare care au stare de 

conservare nefavorabilă şi care necesită 

înţelegere internaţională pentru 

conservarea şi gestionarea lor, precum şi 

pe acelea care au o stare de conservare 

care ar putea beneficia semnificativ dintr-

o cooperare internaţională ce ar putea fi 

realizată printr-un acord internaţional; 8: 

Convenţia Berna - Anexa I: Specii de 

faună protejate; Anexa II: Specii de 

faună strict protejate. 

 

4.4. Evaluarea activităţílor cu potenţíal impact asupra 

elementelor de biodiversitate în baza cărora a fost 

declarată aria naturală protejatăROSCI0291 Coridorul 

Munţii Bihorului – Codru Moma 

 
În secţiunile din cadrul acestui subcapitol 

sunt prezentate rezultatele evaluării 

impactului asupra speciilor de interes 

comunitar (menţionate în Formularul 

Standard Natura 2000 pentru ROSCI0291) 

cauzate de presiunile actuale şi 

ameninţările viitoare din cadrul ariei 

naturale protejate ROSCI0291 Coridorul 

Munţii Bihorului - Codru Moma. 

 

4.4.1. Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciilor de 

carnivore mari 

 
În Tabelul nr. 4-12 sunt prezentate 

rezultatele evaluării impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciilor de 

carnivore mari din cadrul ROSCI0291 

Coridorul Munţii Bihorului - Codru Moma. 

 
Tabelul nr. 4-12 Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciilor de 

carnivore mari din cadrul ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului - Codru Moma 

Cod Parametru Descriere 

A.1 
Presiunile 

actuale 

B02 – Gestionarea şi utilizarea pădurii şi plantaţiei 

F03.01 – Vânătoare 

F04.02 – Colectarea (ciuperci, licheni, fructe de pădure etc.) 

H06.01 – Zgomot, poluare fonică 

E.1 Speciile 

1352* – Canis lupus (Linnaeus, 1758), specie menţionată în 

Anexele II, IV şi V ale Directivei Habitate 92/43 CEE 

1361 – Lynx lynx (Linnaeus, 1758), specie menţionată în Anexele II 

şi IV ale Directivei Habitate 92/43 CEE 

1354* – Ursus arctos (Linnaeus, 1758), specie menţionată în 

Anexele II şi IV ale Directivei Habitate 92/43 CEE 
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Cod Parametru Descriere 

E.2 

Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile 

actuale 

asupra 

speciilor 

[geometrie] 

 

E.3 

Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile 

actuale 

asupra 

speciilor 

[descriere] 

Presiunea B02 – Gestionarea şi utilizarea pădurii şi plantaţiei a fost 

localizată în 64 de perimetre distribuite uniform pe întreaga 

suprafaţă investigată. 

Presiunea F03.01 – Vânătoare a fost localizată în 255 de perimetre 

distribuite pe toată suprafaţa sitului Natura 2000. 

Presiunea F04.02 – Colectarea (ciuperci, licheni, fructe de pădure 

etc.) a fost identificată în 171 perimetre distribuite uniform pe toată 

suprafaţa investigată. 

Presiunea H06.01 – Zgomot, poluare fonică a fost localizată în 

cadrul şi imediata vecinătate a drumurilor de exploatare, drumului 

comunal şi drumului european/naţional 

E.4 

Intensitatea 

localizată a 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile 

actuale 

asupra 

speciilor 

B02 – Medie 

F03.01 – Medie (în cadrul Fondului de Vânătoare 65 Văratec) şi 

Ridicată (în cadrul Fondurilor de Vânătoare 55 Moneasa, 61 Crocna 

Zimbru şi 62 A. Iancu - Măgulicea) 

F04.02 – Scăzută 

H06.01 – Scăzută 

E.5 
Confidenţial

itate 
Informaţii publice 

E.6 Detalii 

Presiunea B02 – Gestionarea şi utilizarea pădurii şi plantaţiei 

reprezintă exploatările forestiere (rezultate ca urmare a activităţilor 

silvice) identificate pe o suprafaţă de aproximativ 2241,03 ha. 

Presiunea F03.01 – Vânătoare a fost identificată pe aproape toată 

suprafaţa zonei studiate (7532,49 ha). 

Presiunea F04.02 – Colectarea (ciuperci, licheni, fructe de pădure 

etc.) reprezintă activităţile de colectare a ciupercilor şi fructelor de 

pădure din cadrul pajiştilor, pădurilor şi tufărişurilor pe o suprafaţă 

de aproximativ 5156,27 ha din cadrul ROSCI0291 Coridorul Munţii 

Bihorului - Codru Moma. 

Presiunea H06.01 – Zgomot, poluare fonică reprezintă coridoare de 

50 m din lungul reţelelor de comunicaţii (drumuri) pe o suprafaţă 

totală de aproximativ 710 ha. 
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4.4.2. Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei de 

mamifer acvatic 

 
În Tabelul nr. 4-13 sunt prezentate 

rezultatele evaluării impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei Lutra 

lutra mari din cadrul ROSCI0291 Coridorul 

Munţii Bihorului - Codru Moma. 

 
Tabelul nr. 4-13 Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei Lutra 

lutra din cadrul ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului - Codru Moma 

Cod Parametru Descriere 

A.1 
Presiunile 

actuale 

B02 – Gestionarea şi utilizarea pădurii şi plantaţiei 

H06.01 – Zgomot, poluare fonică 

E.1 Speciile 
1355 – Lutra lutra (Linnaeus, 1758), specie menţionată în Anexele 

II şi IV ale Directivei Habitate 92/43 CEE 

E.2 

Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile 

actuale 

asupra 

speciilor 

[geometrie] 

 

E.3 

Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile 

actuale 

asupra 

speciilor 

[descriere] 

Presiunea B02 – Gestionarea şi utilizarea pădurii şi plantaţiei a fost 

localizată în 11 perimetre distribuite în zona centrală şi estică a 

sitului. 

Presiunea H06.01 – Zgomot, poluare fonică a fost localizată în 

cadrul şi imediata vecinătate a drumurilor de exploatare şi drumului 

comunal. 

E.4 

Intensitatea 

localizată a 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile 

actuale 

asupra 

speciilor 

B02 – Medie 

H06.01 – Scăzută 

E.5 
Confidenţial

itate 
Informaţii publice 
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Cod Parametru Descriere 

E.6 Detalii 

Presiunea B02 – Gestionarea şi utilizarea pădurii şi plantaţiei 

reprezintă exploatările forestiere (rezultate ca urmare a activităţilor 

silvice) identificate pe o suprafaţă de aproximativ 483,71 ha. 

Presiunea H06.01 – Zgomot, poluare fonică reprezintă coridoare de 

50 m din lungul drumurilor de exploatare şi drumului comunal 

(DC41A). 

 

4.4.3. Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei de 

amfibian 

 
În Tabelul nr. 4-14 sunt prezentate 

rezultatele evaluării impacturilor cauzate 

de presiunile actuale asupra speciei 

Bombina variegata mari din cadrul 

ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului - 

Codru Moma. 

 
Tabelul nr. 4-14 Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei 

Bombina variegata din cadrul ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului - Codru Moma 

Cod Parametru Descriere 

A.1 
Presiunile 

actuale 

D01 / G01.03.01 – Drumuri, poteci şi căi ferate / Conducerea 

obişnuită a vehiculelor motorizate 

F04.02 – Colectarea (ciuperci, licheni, fructe de pădure etc.) 

I02 – Specii native (indigene) problematice 

E.1 Speciile 
1193 – Bombina variegata (Linnaeus, 1758), specie menţionată în 

Anexele II şi IV a Directivei Habitate 92/43 CEE 

E.2 

Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile 

actuale 

asupra 

speciilor 

[geometrie] 

 

E.3 

Localizarea 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile 

actuale 

asupra 

speciilor 

[descriere] 

Presiunile D01 / G01.03.01 – Drumuri, poteci şi căi ferate / 

Conducerea obişnuită a vehiculelor motorizate au fost localizate pe 

toată suprafaţa sitului Natura 2000 

Presiunea F04.02 – Colectarea (ciuperci, licheni, fructe de pădure 

etc.) a fost identificată în 171 perimetre distribuite uniform pe toată 

suprafaţă investigate. 

Presiunea I02 – Specii native (indigene) problematice a fost 

localizată în 7 perimetre distribuite în zona nordică, centrală şi de 

est a ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului - Codru Moma. 
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Cod Parametru Descriere 

E.4 

Intensitatea 

localizată a 

impacturilor 

cauzate de 

presiunile 

actuale 

asupra 

speciilor 

D01 / G01.03.01 – Medie (în cazul DC41A) şi Scăzută (în cazul 

drumurilor de exploatare) 

F04.02 – Scăzută 

I02 – Medie 

E.5 
Confidenţial

itate 
Informaţii publice 

E.6 Detalii 

Presiunile D01 / G01.03.01 – Drumuri, poteci şi căi ferate / 

Conducerea obişnuită a vehiculelor motorizate reprezintă drumul 

comunal DC41A şi reţeaua de drumuri de exploatare (aproximativ 

37,5 ha). 

Presiunea F04.02 – Colectarea (ciuperci, licheni, fructe de pădure 

etc.) reprezintă activităţile de colectare a ciupercilor şi fructelor de 

pădure din cadrul pajiştilor, pădurilor şi tufărişurilor pe o suprafaţă 

de aproximativ 5156,27 ha din cadrul ROSCI0291 Coridorul Munţii 

Bihorului - Codru Moma. 

Presiunea I02 – Specii native (indigene) problematice reprezintă 

suprafaţa de aproximativ 442,71 ha invadată de specia cu caracter 

colonizator/invaziv Pteridium aquilinum. 

 

4.4.4. Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările viitoare asupra speciilor 

de carnivore mari 

 
În Tabelul nr. 4-15 sunt prezentate 

rezultatele evaluării impacturilor cauzate 

de ameninţările viitoare asupra speciilor 

de carnivore mari din cadrul ROSCI0291 

Coridorul Munţii Bihorului - Codru Moma. 

 
Tabelul nr. 4-15 Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările viitoare asupra speciilor de 

carnivore mari din cadrul ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului - Codru Moma 

Cod Parametru Descriere 

E.1 
Ameninţăril

e viitoare 

F03.01 – Vânătoare 

F04.02 – Colectarea (ciuperci, licheni, fructe de pădure etc.) 

H06.01 – Zgomot, poluare fonică 

F.1 Speciile 

1352* – Canis lupus (Linnaeus, 1758), specie menţionată în 

Anexele II, IV şi V ale Directivei Habitate 92/43 CEE 

1361 – Lynx lynx (Linnaeus, 1758), specie menţionată în Anexele 

II şi IV ale Directivei Habitate 92/43 CEE 

1354* – Ursus arctos (Linnaeus, 1758), specie menţionată în 

Anexele II şi IV ale Directivei Habitate 92/43 CEE 
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Cod Parametru Descriere 

F.2 

Localizarea 

impactului 

cauzat de 

ameninţările 

viitoare 

asupra 

speciilor 

[geometrie] 

 

F.3 

Localizarea 

impactului 

cauzat de 

ameninţările 

viitoare 

asupra 

speciilor 

[descriere] 

Ameninţarea F03.01 – Vânătoare a fost localizată în 255 de 

perimetre distribuite pe toată suprafaţa sitului Natura 2000. 

Ameninţarea F04.02 – Colectarea (ciuperci, licheni, fructe de 

pădure etc.) a fost identificată în 171 perimetre distribuite uniform 

pe toată suprafaţa investigată. 

Ameninţarea H06.01 – Zgomot, poluare fonică a fost localizată în 

cadrul şi imediata vecinătate a drumurilor de exploatare, drumului 

comunal şi drumului european/naţional 

F.4 

Intensitatea 

localizată a 

impactului 

cauzat de 

ameninţările 

viitoare 

asupra 

speciilor 

F03.01 – Medie (în cadrul Fondului de Vânătoare 65 Văratec) şi 

Ridicată (în cadrul Fondurilor de Vânătoare 55 Moneasa, 61 Crocna 

Zimbru şi 62 A. Iancu - Măgulicea) 

F04.02 – Scăzută 

H06.01 – Scăzută 

F.5 
Confidenţiali

tate 
Informaţii publice 

F.6 Detalii 

Ameninţarea F03.01 – Vânătoare va constitui o presiune antropică 

pe aproape toată suprafaţa zonei studiate (7532,49 ha) datorită 

speciilor de interes cinegetic prezente în cadrul ROSCI0291 

Coridorul Munţii Bihorului - Codru Moma. 

Ameninţarea F04.02 – Colectarea (ciuperci, licheni, fructe de 

pădure etc.) reprezintă activităţile de colectare a ciupercilor şi 

fructelor de pădure din cadrul pajiştilor, pădurilor şi tufărişurilor pe 

o suprafaţă de aproximativ 5156,27 ha din cadrul ROSCI0291 

Coridorul Munţii Bihorului - Codru Moma (în contextul dezvoltării 

societăţilor comerciale de colectare a acestor produse alimentare 

din ultima perioadă). 

Ameninţarea H06.01 – Zgomot, poluare fonică va determina un 

impact şi în viitor pe cel puţin din suprafaţa actuală (710 ha) a 

respectivei presiuni. 
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4.4.5. Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările viitoare asupra speciei 

de mamifer acvatic 

 
În Tabelul nr. 4-16 sunt prezentate 

rezultatele evaluării impacturilor cauzate 

de ameninţările viitoare asupra speciei 

Lutra lutra din cadrul ROSCI0291 

Coridorul Munţii Bihorului - Codru Moma. 

 
Tabelul nr. 4-16 Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările viitoare asupra speciei 

Lutra lutra din cadrul ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului - Codru Moma 

Cod Parametru Descriere 

E.1 
Ameninţările 

viitoare 
H06.01 – Zgomot, poluare fonică 

F.1 Speciile 
1355 – Lutra lutra (Linnaeus, 1758), specie menţionată în 

Anexele II şi IV ale Directivei Habitate 92/43 CEE 

F.2 

Localizarea 

impactului cauzat 

de ameninţările 

viitoare asupra 

speciilor 

[geometrie] 

 

F.3 

Localizarea 

impactului cauzat 

de ameninţările 

viitoare asupra 

speciilor [descriere] 

Ameninţarea H06.01 – Zgomot, poluare fonică a fost 

localizată în cadrul şi imediata vecinătate a drumurilor de 

exploatare, drumului comunal şi drumului european/naţional 

F.4 

Intensitatea 

localizată a 

impactului cauzat 

de ameninţările 

viitoare asupra 

speciilor 

H06.01 – Scăzută 

F.5 Confidenţialitate Informaţii publice 

F.6 Detalii 

Ameninţarea H06.01 – Zgomot, poluare fonică va determina 

un impact şi în viitor pe cel puţin din suprafaţa actuală (710 

ha) a respectivei presiuni. 

 

4.4.6. Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările viitoare asupra speciei 

de amfibian 

 
În Tabelul nr. 4-17 sunt prezentate 

rezultatele evaluării impacturilor cauzate 

de ameninţările viitoare asupra speciei 

Bombina variegata din cadrul ROSCI0291 

Coridorul Munţii Bihorului - Codru Moma. 
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Tabelul nr. 4-17 Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările viitoare asupra speciei 

Bombina variegata din cadrul ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului - Codru Moma 

Cod Parametru Descriere 

E.1 
Ameninţăril

e viitoare 

D01 / G01.03.01 – Drumuri, poteci şi căi ferate / Conducerea 

obişnuită a vehiculelor motorizate 

F04.02 – Colectarea (ciuperci, licheni, fructe de pădure etc.) 

I02 – Specii native (indigene) problematice 

F.1 Speciile 
1193 – Bombina variegata (Linnaeus, 1758), specie menţionată în 

Anexele II şi IV a Directivei Habitate 92/43 CEE 

F.2 

Localizarea 

impactului 

cauzat de 

ameninţările 

viitoare 

asupra 

speciilor 

[geometrie] 

 

F.3 

Localizarea 

impactului 

cauzat de 

ameninţările 

viitoare 

asupra 

speciilor 

[descriere] 

Ameninţările D01 / G01.03.01 – Drumuri, poteci şi căi ferate / 

Conducerea obişnuită a vehiculelor motorizate au fost localizate pe 

toată suprafaţa sitului Natura 2000 

Ameninţarea F04.02 – Colectarea (ciuperci, licheni, fructe de 

pădure etc.) a fost identificată în 171 perimetre distribuite uniform 

pe toată suprafaţă investigate. 

Ameninţarea I02 – Specii native (indigene) problematice a fost 

localizată în 7 perimetre distribuite în zona nordică, centrală şi de 

est a ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului - Codru Moma. 

F.4 

Intensitatea 

localizată a 

impactului 

cauzat de 

ameninţările 

viitoare 

asupra 

speciilor 

D01 / G01.03.01 – Medie (în cazul DC41A) şi Scăzută (în cazul 

drumurilor de exploatare) 

F04.02 – Scăzută 

I02 – Medie 

F.5 
Confidenţiali

tate 
Informaţii publice 
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Cod Parametru Descriere 

F.6 Detalii 

Ameninţările D01 / G01.03.01 – Drumuri, poteci şi căi ferate / 

Conducerea obişnuită a vehiculelor motorizate reprezintă drumul 

comunal DC41A şi reţeaua de drumuri de exploatare (aproximativ 

37,5 ha). 

Ameninţarea F04.02 – Colectarea (ciuperci, licheni, fructe de 

pădure etc.) reprezintă activităţile de colectare a ciupercilor şi 

fructelor de pădure din cadrul pajiştilor, pădurilor şi tufărişurilor pe 

o suprafaţă de aproximativ 5156,27 ha din cadrul ROSCI0291 

Coridorul Munţii Bihorului - Codru Moma (în contextul dezvoltării 

societăţilor comerciale de colectare a acestor produse alimentare 

din ultima perioadă). 

Ameninţarea I02 – Specii native (indigene) problematice 

reprezintă suprafaţa de aproximativ 442,71 ha invadată de specia 

cu caracter colonizator/invaziv Pteridium aquilinum. 

 

4.5. Evaluarea stării de conservare a elementelor de 

biodiversitate în baza cărora a fost declarată aria naturală 

protejată ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului – Codru 

Moma 

 
În secţiunile din cadrul acestui subcapitol 

sunt prezentate rezultatele evaluării stării 

de conservare a speciilor de interes 

comunitar (menţionate în Formularul 

Standard Natura 2000) din cadrul ariei 

naturale protejate ROSCI0291 Coridorul 

Munţii Bihorului - Codru Moma. 

 

4.5.1. Evaluarea stării de conservare a speciei Canis lupus 

4.5.1.1. Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populaţiei 

speciei 

 
În Tabelul nr. 4-18 sunt prezentate 

rezultatele evaluării stării de conservare a 

speciei Canis lupus din punct de vedere al 

populaţiei speciei. 

 
Tabelul nr. 4-18 Evaluarea stării de conservare a speciei Canis lupus din punct de vedere al 

populaţiei speciei 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia 
1352* – Canis lupus (Linnaeus, 1758), specie menţionată în 

Anexele II, IV şi V ale Directivei Habitate 92/43 CEE 

A.2. 

Statut de 

prezenţă 

temporală a 

speciilor 

 populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 

 populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

A.3. 

Mărimea 

populaţiei speciei 

în aria naturală 

protejată 

Clasa 1 = 10÷50 indivizi 

A.4. 

Calitatea datelor 

referitoare la 

populaţia speciei 

din aria naturală 

protejată 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure 
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Nr. Parametru Descriere 

A.5. 

Raportul dintre 

mărimea 

populaţiei speciei 

în aria naturală 

protejată şi 

mărimea 

populaţiei 

naţionale 

Clasa „C” = 0-2 % 

A.6. 

Mărimea 

populaţiei speciei 

în aria naturală 

protejată 

comparata cu 

mărimea 

populaţiei 

naţionale 

nesemnificativă 

 

A.7. 

Mărimea 

reevaluată a 

populaţiei 

estimate în 

planul de 

management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei se face pentru prima dată 

A.8. 

Mărimea 

populaţiei de 

referinţă pentru 

starea favorabilă 

în aria naturală 

protejată 

Nu există date pentru estimarea mărimii populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă în aria naturală protejată 

A.9. 

Metodologia de 

apreciere a 

mărimii 

populaţiei de 

referinţă pentru 

starea favorabilă 

Nu este cazul 

A.10. 

Raportul dintre 

mărimea 

populaţiei de 

referinţă pentru 

starea favorabilă 

şi mărimea 

populaţiei actuale 

”x” – necunoscut 

A.11. 

Tendinţa actuală 

a mărimii 

populaţiei speciei 

”x” – necunoscut 

A.12. 

Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a mărimii 

populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure 

A.13. 

Magnitudinea 

tendinţei actuale 

a mărimii 

populaţiei speciei 

Nu există date suficiente pentru stabilirea magnitudinii 

tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei 
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Nr. Parametru Descriere 

A.14. 

Magnitudinea 

tendinţei actuale 

a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei 

A.15. 
Structura 

populaţiei speciei 
Nu există date privind structura populaţiei 

A.16. 

Starea de 

conservare din 

punct de vedere 

al populaţiei 

speciei 

”X” – necunoscută 

A.17. 

Tendinţa stării de 

conservare din 

punct de vedere 

al populaţiei 

speciei 

Nu este cazul 

A.18. 

Starea de 

conservare 

necunoscută din 

punct de vedere 

al populaţiei 

”XX” - nu există date suficiente pentru a putea stabili că 

starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei 

nu este în nici într-un caz favorabilă 

 

4.5.1.2. Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului 

speciei 

 
În Tabelul nr. 4-19 sunt prezentate 

rezultatele evaluării stării de conservare a 

speciei Canis lupus din punct de vedere al 

habitatului speciei. 

 
Tabelul nr. 4-19 Evaluarea stării de conservare a speciei Canis lupus din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Nr. Parametri Descriere 

A.1. Specia 
1352* – Canis lupus (Linnaeus, 1758), specie menţionată în 

Anexele II, IV şi V ale Directivei Habitate 92/43 CEE 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală 

protejată 

 populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 

 populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

B.3. 

Suprafaţa 

habitatului 

speciei în aria 

naturală 

protejată 

7577,91 ha (aproximativ 99,76 % din suprafaţa totală a 

ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului - Codru Moma) 

B.4. 

Calitatea 

datelor pentru 

suprafaţa 

habitatului 

speciei 

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării 

datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.5. 

Suprafaţa 

reevaluată a 

habitatului 

speciei din 

planul de 

management 

anterior 

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată 
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Nr. Parametri Descriere 

B.6. 

Suprafaţa  

adecvată a 

habitatului 

speciei în aria 

naturală 

protejată 

7577,91 ha 

B.7. 

Metodologia de 

apreciere a 

suprafeţei  

adecvate a 

habitatului 

speciei în aria 

naturală 

protejată 

Aprecierea suprafeţei adecvate a habitatului speciei în aria 

naturală protejată s-a realizat pe baza cerinţelor 

specifice/optime de habitat. Astfel, s-au luat în calcul zonele 

împădurite, locurile deschise care alternează cu petice de 

pădure şi cursurile de apă. 

B.8. 

Raportul dintre 

suprafaţa 

adecvată a 

habitatului 

speciei şi 

suprafaţa 

actuală a 

habitatului 

speciei 

Raportul este egal 

B.9. 

Tendinţa 

actuală a 

suprafeţei 

habitatului 

speciei 

”x” – necunoscută 

B.10. 

Calitatea 

datelor privind 

tendinţa 

actuală a 

suprafeţei 

habitatului 

speciei 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

B.11. 

Calitatea 

habitatului 

speciei în aria 

naturală 

protejată 

Medie 

B.12. 

Tendinţa 

actuală a 

calităţii 

habitatului 

speciei 

”x” – necunoscută 

B.13. 

Calitatea 

datelor privind 

tendinţa 

actuală a 

calităţii 

habitatului 

speciei 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure 
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Nr. Parametri Descriere 

B.14. 

Tendinţa 

actuală globală 

a habitatului 

speciei funcţie 

de tendinţa 

suprafeţei şi de 

tendinţa 

calităţii 

habitatului 

speciei 

”x” – necunoscută 

B.15. 

Starea de 

conservare din 

punct de 

vedere al 

habitatului 

speciei 

”U1” – nefavorabilă - inadecvată 

B.16. 

Tendinţa stării 

de conservare 

din punct de 

vedere al 

habitatului 

speciei 

”0” – este stabilă 

B.17. 

Starea de 

conservare 

necunoscută 

din punct de 

vedere al 

habitatului 

speciei 

Nu este cazul 

 

4.5.1.3. Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al 

perspectivelor speciei 

 
În Tabelul nr. 4-20 sunt prezentate 

rezultatele evaluării stării de conservare a 

speciei Canis lupus din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor. 

 
Tabelul nr. 4-20 Evaluarea stării de conservare a speciei Canis lupus din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr. Parametru Descriere 

A.1 Specia 
1352* – Canis lupus (Linnaeus, 1758), specie menţionată în 

Anexele II, IV şi V ale Directivei Habitate 92/43 CEE 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală 

protejată 

 populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 

 populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

C.3. 

Tendinţa viitoare 

a mărimii 

populaţiei 

”0” – stabilă 

C.4. 

Raportul dintre 

mărimea 

populaţiei de 

referinţă pentru 

starea favorabilă 

şi mărimea 

populaţiei 

viitoare a speciei 

”x” – necunoscut 



 

76 

Nr. Parametru Descriere 

C.5. 

Perspectivele 

speciei din punct 

de vedere al 

populaţiei 

U2 – perspective inadecvate 

C.6. 

Tendinţa viitoare 

a suprafeţei 

habitatului 

speciei 

”0” – stabilă 

C.7. 

Raportul dintre 

suprafaţa 

adecvată a 

habitatului 

speciei şi 

suprafaţa 

habitatului 

speciei în viitor 

”≈” – aproximativ egal 

C.8. 

Perspectivele 

speciei din punct 

de vedere al 

habitatului 

speciei 

U2 – nefavorabile – inadecvate 

C.9. 
Perspectivele 

speciei în viitor 
”U1” – nefavorabile - inadecvate 

C.10. 

Efectul cumulat 

al impacturilor 

asupra speciei în 

viitor 

Mediu – impacturile, respectiv presiunile actuale şi/sau 

ameninţările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat 

mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ 

viabilitatea pe termen lung a speciei 

C.11. 

Intensitatea 

presiunilor 

actuale asupra 

speciei 

Ridicat: F03.01 – Vânătoare (în cadrul Fondurilor de Vânătoare 

55 Moneasa, 61 Crocna Zimbru şi 62 A. Iancu - Măgulicea) 

Mediu: B02 – Gestionarea şi utilizarea pădurii şi plantaţiei şi 

F03.01 – Vânătoare (în cadrul Fondului de Vânătoare 65 

Văratic) 

Scăzut: F04.02 – Colectarea (ciuperci, licheni, fructe de pădure 

etc.) şi H06.01 – Zgomot, poluare fonică 

C.12. 

Intensitatea 

ameninţărilor 

viitoare asupra 

speciei 

Ridicat: F03.01 – Vânătoare (în cadrul Fondurilor de Vânătoare 

55 Moneasa, 61 Crocna Zimbru şi 62 A. Iancu - Măgulicea) 

Mediu: F03.01 – Vânătoare (în cadrul Fondului de Vânătoare 

65 Văratec) 

Scăzut: F04.02 – Colectarea (ciuperci, licheni, fructe de pădure 

etc.) şi H06.01 – Zgomot, poluare fonică 

C.13. 

Viabilitatea pe 

termen lung a 

speciei 

viabilitatea pe termen lung a speciei ar putea fi asigurată 

C.14. 

Starea de 

conservare din 

punct de vedere 

al perspectivelor 

speciei în viitor 

”U1” – nefavorabilă - inadecvată 

C.15. 

Tendinţa stării de 

conservare din 

punct de vedere 

al perspectivelor 

speciei în viitor 

”0” – este stabilă 
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Nr. Parametru Descriere 

C.16. 

Starea de 

conservare 

necunoscută din 

punct de vedere 

al perspectivelor 

speciei în viitor 

Nu este cazul 

 

4.5.1.4. Evaluarea globală a stării de conservare a speciei 

 
În Tabelul nr. 4-21 sunt prezentate 

rezultatele evaluării stării globale de 

conservare a speciei Canis lupus din 

cadrul ROSCI0291 Coridorul Munţii 

Bihorului - Codru Moma. 

 
Tabelul nr. 4-21 Evaluarea stării globale de conservare a speciei Canis lupus din cadrul 

ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului - Codru Moma 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia 
1352* – Canis lupus (Linnaeus, 1758), specie menţionată în 

Anexele II, IV şi V ale Directivei Habitate 92/43 CEE 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală 

protejată 

 populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 

 populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

D.3. 

Starea globală de 

conservare a 

speciei 

”U1” – nefavorabilă - inadecvată 

D.4. 

Tendinţa stării 

globale de 

conservare a 

speciei 

”0” – este stabilă 

D.5. 

Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

Nu este cazul 

D.6. 
Informaţii 

suplimentare 

Deşi starea globală de conservare a speciei Canis lupus a fost 

evaluată ca fiind ”U1” – nefavorabilă – inadecvată (pe baza 

parametrilor cu privire la mărimea populaţiei, habitatul şi 

perspectivele speciei), totuşi se face precizarea faptul că 

investigaţiile în teren nu au permis surprinderea perioadei 

recomandate pentru acest gen de studiu (sfârşit de iarnă-

început de primăvară). Considerăm şi recomandăm ca 

elementele din cadrul acestei evaluări să constituie un punct 

de pornire pentru studiile viitoare cu privire la carnivorele mari 

din cadrul ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului - Codru 

Moma. 

 

4.5.2. Evaluarea stării de conservare a speciei Lutra lutra 

4.5.2.1. Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populaţiei 

speciei 

 
În Tabelul nr. 4-22 sunt prezentate 

rezultatele evaluării stării de conservare a 

speciei Lutra lutra din punct de vedere al 

populaţiei speciei. 
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Tabelul nr. 4-22 Evaluarea stării de conservare a speciei Lutra lutra din punct de vedere al 

populaţiei speciei 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia 
1355 – Lutra lutra (Linnaeus, 1758), specie menţionată în 

Anexele II şi IV ale Directivei Habitate 92/43 CEE 

A.2. 

Statut de 

prezenţă 

temporală a 

speciilor 

populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 

A.3. 

Mărimea 

populaţiei speciei 

în aria naturală 

protejată 

Clasa 1 = 10÷50 indivizi 

A.4. 

Calitatea datelor 

referitoare la 

populaţia speciei 

din aria naturală 

protejată 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure 

A.5. 

Raportul dintre 

mărimea 

populaţiei speciei 

în aria naturală 

protejată şi 

mărimea 

populaţiei 

naţionale 

Clasa „C” = 0-2 % 

A.6. 

Mărimea 

populaţiei speciei 

în aria naturală 

protejată 

comparata cu 

mărimea 

populaţiei 

naţionale 

nesemnificativă 

 

A.7. 

Mărimea 

reevaluată a 

populaţiei 

estimate în 

planul de 

management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei se face pentru prima dată 

A.8. 

Mărimea 

populaţiei de 

referinţă pentru 

starea favorabilă 

în aria naturală 

protejată 

Nu există date pentru estimarea mărimii populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă în aria naturală protejată 

A.9. 

Metodologia de 

apreciere a 

mărimii 

populaţiei de 

referinţă pentru 

starea favorabilă 

Nu este cazul 
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Nr. Parametru Descriere 

A.10. 

Raportul dintre 

mărimea 

populaţiei de 

referinţă pentru 

starea favorabilă 

şi mărimea 

populaţiei actuale 

”x” – necunoscut 

A.11. 

Tendinţa actuală 

a mărimii 

populaţiei speciei 

”x” – necunoscut 

A.12. 

Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a mărimii 

populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure 

A.13. 

Magnitudinea 

tendinţei actuale 

a mărimii 

populaţiei speciei 

Nu există date suficiente pentru stabilirea magnitudinii 

tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei 

A.14. 

Magnitudinea 

tendinţei actuale 

a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei 

A.15. 
Structura 

populaţiei speciei 
Nu există date privind structura populaţiei 

A.16. 

Starea de 

conservare din 

punct de vedere 

al populaţiei 

speciei 

”X” – necunoscută 

A.17. 

Tendinţa stării de 

conservare din 

punct de vedere 

al populaţiei 

speciei 

Nu este cazul 

A.18. 

Starea de 

conservare 

necunoscută din 

punct de vedere 

al populaţiei 

”XX” - nu există date suficiente pentru a putea stabili că 

starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei 

nu este în nici într-un caz favorabilă 

 

4.5.2.2. Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului 

speciei 

 
În Tabelul nr. 4-23 sunt prezentate 

rezultatele evaluării stării de conservare a 

speciei Lutra lutra din punct de vedere al 

habitatului speciei. 

 
Tabelul nr. 4-23 Evaluarea stării de conservare a speciei Lutra lutra din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Nr. Parametri Descriere 

A.1. Specia 
1355 – Lutra lutra (Linnaeus, 1758), specie menţionată în 

Anexele II şi IV ale Directivei Habitate 92/43 CEE 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală 

protejată 

populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 
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Nr. Parametri Descriere 

B.3. 

Suprafaţa 

habitatului 

speciei în aria 

naturală 

protejată 

6,91 ha 

B.4. 

Calitatea 

datelor pentru 

suprafaţa 

habitatului 

speciei 

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării 

datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.5. 

Suprafaţa 

reevaluată a 

habitatului 

speciei din 

planul de 

management 

anterior 

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată 

B.6. 

Suprafaţa  

adecvată a 

habitatului 

speciei în aria 

naturală 

protejată 

2,73 ha 

B.7. 

Metodologia de 

apreciere a 

suprafeţei  

adecvate a 

habitatului 

speciei în aria 

naturală 

protejată 

Aprecierea suprafeţei adecvate a habitatului speciei în aria 

naturală protejată s-a realizat pe baza cerinţelor 

specifice/optime de habitat. Astfel, s-au luat în calcul cursurile 

de apă de ordinul 2. 

B.8. 

Raportul dintre 

suprafaţa 

adecvată a 

habitatului 

speciei şi 

suprafaţa 

actuală a 

habitatului 

speciei 

”<” – mai mic 

B.9. 

Tendinţa 

actuală a 

suprafeţei 

habitatului 

speciei 

”x” – necunoscută 

B.10. 

Calitatea 

datelor privind 

tendinţa 

actuală a 

suprafeţei 

habitatului 

speciei 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure 
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Nr. Parametri Descriere 

B.11. 

Calitatea 

habitatului 

speciei în aria 

naturală 

protejată 

Medie 

B.12. 

Tendinţa 

actuală a 

calităţii 

habitatului 

speciei 

”x” – necunoscută 

B.13. 

Calitatea 

datelor privind 

tendinţa 

actuală a 

calităţii 

habitatului 

speciei 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

B.14. 

Tendinţa 

actuală globală 

a habitatului 

speciei funcţie 

de tendinţa 

suprafeţei şi de 

tendinţa 

calităţii 

habitatului 

speciei 

”x” – necunoscută 

B.15. 

Starea de 

conservare din 

punct de 

vedere al 

habitatului 

speciei 

”X” – necunoscută 

B.16. 

Tendinţa stării 

de conservare 

din punct de 

vedere al 

habitatului 

speciei 

Nu este cazul 

B.17. 

Starea de 

conservare 

necunoscută 

din punct de 

vedere al 

habitatului 

speciei 

“XU” - starea de conservare din punct de vedere al habitatului 

speciei este necunoscută dar nu este în nici într-un caz 

favorabilă (este nefavorabilă - inadecvată sau nefavorabilă - 

rea) 

 

4.5.2.3. Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al 

perspectivelor speciei 

 
În Tabelul nr. 4-24 sunt prezentate 

rezultatele evaluării stării de conservare a 

speciei Lutra lutra din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor. 
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Tabelul nr. 4-24 Evaluarea stării de conservare a speciei Lutra lutra din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr. Parametru Descriere 

A.1 Specia 
1355 – Lutra lutra (Linnaeus, 1758), specie menţionată în 

Anexele II şi IV ale Directivei Habitate 92/43 CEE 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 

C.3. 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 
”x” – necunoscută 

C.4. 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei 

de referinţă pentru 

starea favorabilă şi 

mărimea populaţiei 

viitoare a speciei 

”x” – necunoscut 

C.5. 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere 

al populaţiei 

X – perspective necunoscute 

C.6. 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

”0” – stabilă 

C.7. 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului 

speciei în viitor 

”≈” – aproximativ egal 

C.8. 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere 

al habitatului speciei 

U2 – nefavorabile – inadecvate 

C.9. 
Perspectivele speciei 

în viitor 
”U1” – nefavorabile - inadecvate 

C.10. 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Mediu – impacturile, respectiv presiunile actuale şi/sau 

ameninţările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat 

mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ 

viabilitatea pe termen lung a speciei 

C.11. 

Intensitatea 

presiunilor actuale 

asupra speciei 

Mediu: B02 – Gestionarea şi utilizarea pădurii şi plantaţiei 

Scăzut: H06.01 – Zgomot, poluare fonică 

C.12. 

Intensitatea 

ameninţărilor viitoare 

asupra speciei 

Scăzut: H06.01 – Zgomot, poluare fonică 

C.13. 
Viabilitatea pe 

termen lung a speciei 
viabilitatea pe termen lung a speciei ar putea fi asigurată 

C.14. 

Starea de conservare 

din punct de vedere 

al perspectivelor 

speciei în viitor 

”U1” – nefavorabilă - inadecvată 

C.15. 

Tendinţa stării de 

conservare din punct 

de vedere al 

perspectivelor speciei 

în viitor 

”0” – este stabilă 

C.16. 

Starea de conservare 

necunoscută din 

punct de vedere al 

perspectivelor speciei 

în viitor 

Nu este cazul 
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4.5.2.4. Evaluarea globală a stării de conservare a speciei 

 
În Tabelul nr. 4-25 sunt prezentate 

rezultatele evaluării stării globale de 

conservare a speciei Lutra lutra din cadrul 

ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului - 

Codru Moma. 

 
Tabelul nr. 4-25 Evaluarea stării globale de conservare a speciei Lutra lutra din cadrul 

ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului - Codru Moma 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia 
1355 – Lutra lutra (Linnaeus, 1758), specie menţionată în 

Anexele II şi IV ale Directivei Habitate 92/43 CEE 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală 

protejată 

populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 

D.3. 

Starea globală de 

conservare a 

speciei 

”X” – necunoscută 

D.4. 

Tendinţa stării 

globale de 

conservare a 

speciei 

Nu este cazul 

D.5. 

Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

”XU” - starea globală de conservare este necunoscută dar nu 

este în nici într-un caz favorabilă (este nefavorabilă -

inadecvată sau nefavorabilă - rea) 

D.6. 
Informaţii 

suplimentare 

Starea globală de conservare a vidrei a fost evaluată pe baza 

parametrilor cu privire la mărimea populaţiei, habitatul şi 

perspectivele speciei. Datorită elementelor nesigure şi incerte 

identificate în teren (nesurprinderea ciclului complet în 

dezvoltarea anuală a speciei – perioadă scurtă alocată 

investigaţiilor), starea de conservare a speciei a fost evaluată 

ca fiind necunoscută. 

 

4.5.3. Evaluarea stării de conservare a speciei Lynx lynx 

4.5.3.1. Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populaţiei 

speciei 

 
În Tabelul nr. 4-26 sunt prezentate 

rezultatele evaluării stării de conservare a 

speciei Lynx lynx din punct de vedere al 

populaţiei speciei. 

 
Tabelul nr. 4-26 Evaluarea stării de conservare a speciei Lynx lynx din punct de vedere al 

populaţiei speciei 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia 
1361 – Lynx lynx (Linnaeus, 1758), specie menţionată în 

Anexele II şi IV ale Directivei Habitate 92/43 CEE 

A.2. 

Statut de 

prezenţă 

temporală a 

speciilor 

 populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 

 populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

A.3. 

Mărimea 

populaţiei speciei 

în aria naturală 

protejată 

Clasa 0 = 1÷10 indivizi 
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Nr. Parametru Descriere 

A.4. 

Calitatea datelor 

referitoare la 

populaţia speciei 

din aria naturală 

protejată 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure 

A.5. 

Raportul dintre 

mărimea 

populaţiei speciei 

în aria naturală 

protejată şi 

mărimea 

populaţiei 

naţionale 

Clasa „C” = 0-2 % 

A.6. 

Mărimea 

populaţiei speciei 

în aria naturală 

protejată 

comparata cu 

mărimea 

populaţiei 

naţionale 

nesemnificativă 

 

A.7. 

Mărimea 

reevaluată a 

populaţiei 

estimate în 

planul de 

management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei se face pentru prima dată 

A.8. 

Mărimea 

populaţiei de 

referinţă pentru 

starea favorabilă 

în aria naturală 

protejată 

Nu există date pentru estimarea mărimii populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă în aria naturală protejată 

A.9. 

Metodologia de 

apreciere a 

mărimii 

populaţiei de 

referinţă pentru 

starea favorabilă 

Nu este cazul 

A.10. 

Raportul dintre 

mărimea 

populaţiei de 

referinţă pentru 

starea favorabilă 

şi mărimea 

populaţiei actuale 

”x” – necunoscut 

A.11. 

Tendinţa actuală 

a mărimii 

populaţiei speciei 

”x” – necunoscut 

A.12. 

Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a mărimii 

populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure 

A.13. 

Magnitudinea 

tendinţei actuale 

a mărimii 

populaţiei speciei 

Nu există date suficiente pentru stabilirea magnitudinii 

tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei 
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Nr. Parametru Descriere 

A.14. 

Magnitudinea 

tendinţei actuale 

a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei 

A.15. 
Structura 

populaţiei speciei 
Nu există date privind structura populaţiei 

A.16. 

Starea de 

conservare din 

punct de vedere 

al populaţiei 

speciei 

”X” – necunoscută 

A.17. 

Tendinţa stării de 

conservare din 

punct de vedere 

al populaţiei 

speciei 

Nu este cazul 

A.18. 

Starea de 

conservare 

necunoscută din 

punct de vedere 

al populaţiei 

”XX” - nu există date suficiente pentru a putea stabili că 

starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei 

nu este în nici într-un caz favorabilă 

 

4.5.3.2. Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului 

speciei 

 
În Tabelul nr. 4-27 sunt prezentate 

rezultatele evaluării stării de conservare a 

speciei Lynx lynx din punct de vedere al 

habitatului speciei. 

 
Tabelul nr. 4-27 Evaluarea stării de conservare a speciei Lynx lynx din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Nr. Parametri Descriere 

A.1. Specia 
1361 – Lynx lynx (Linnaeus, 1758), specie menţionată în 

Anexele II şi IV ale Directivei Habitate 92/43 CEE 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală 

protejată 

 populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 

 populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

B.3. 

Suprafaţa 

habitatului 

speciei în aria 

naturală 

protejată 

7577,91 ha (aproximativ 99,76 % din suprafaţa totală a 

ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului - Codru Moma) 

B.4. 

Calitatea 

datelor pentru 

suprafaţa 

habitatului 

speciei 

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării 

datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.5. 

Suprafaţa 

reevaluată a 

habitatului 

speciei din 

planul de 

management 

anterior 

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată 
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Nr. Parametri Descriere 

B.6. 

Suprafaţa  

adecvată a 

habitatului 

speciei în aria 

naturală 

protejată 

7577,91 ha 

B.7. 

Metodologia de 

apreciere a 

suprafeţei  

adecvate a 

habitatului 

speciei în aria 

naturală 

protejată 

Aprecierea suprafeţei adecvate a habitatului speciei în aria 

naturală protejată s-a realizat pe baza cerinţelor 

specifice/optime de habitat. Astfel, s-au luat în calcul zonele 

împădurite, locurile deschise care alternează cu petice de 

pădure şi cursurile de apă. 

B.8. 

Raportul dintre 

suprafaţa 

adecvată a 

habitatului 

speciei şi 

suprafaţa 

actuală a 

habitatului 

speciei 

Raportul este egal 

B.9. 

Tendinţa 

actuală a 

suprafeţei 

habitatului 

speciei 

”x” – necunoscută 

B.10. 

Calitatea 

datelor privind 

tendinţa 

actuală a 

suprafeţei 

habitatului 

speciei 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

B.11. 

Calitatea 

habitatului 

speciei în aria 

naturală 

protejată 

Medie 

B.12. 

Tendinţa 

actuală a 

calităţii 

habitatului 

speciei 

”x” – necunoscută 

B.13. 

Calitatea 

datelor privind 

tendinţa 

actuală a 

calităţii 

habitatului 

speciei 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure 



 

 

 
 

87 

R
A

P
O

R
T

 D
E

 B
I
O

D
I
V

E
R

S
I
T

A
T

E
 

E
E

A
 G

R
A

N
T
S

 

Nr. Parametri Descriere 

B.14. 

Tendinţa 

actuală globală 

a habitatului 

speciei funcţie 

de tendinţa 

suprafeţei şi de 

tendinţa 

calităţii 

habitatului 

speciei 

”x” – necunoscută 

B.15. 

Starea de 

conservare din 

punct de 

vedere al 

habitatului 

speciei 

”U1” – nefavorabilă - inadecvată 

B.16. 

Tendinţa stării 

de conservare 

din punct de 

vedere al 

habitatului 

speciei 

”0” – este stabilă 

B.17. 

Starea de 

conservare 

necunoscută 

din punct de 

vedere al 

habitatului 

speciei 

Nu este cazul 

 

4.5.3.3. Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al 

perspectivelor speciei 

 
În Tabelul nr. 4-28 sunt prezentate 

rezultatele evaluării stării de conservare a 

speciei Lynx lynx din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor. 

 
Tabelul nr. 4-28 Evaluarea stării de conservare a speciei Lynx lynx din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr. Parametru Descriere 

A.1 Specia 
1361 – Lynx lynx (Linnaeus, 1758), specie menţionată în 

Anexele II şi IV ale Directivei Habitate 92/43 CEE 

A.2. 

Tipul populaţiei speciei 

în aria naturală 

protejată 

 populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 

 populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

C.3. 
Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 
”0” – stabilă 

C.4. 

Raportul dintre 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea 

populaţiei viitoare a 

speciei 

”x” – necunoscut 

C.5. 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

populaţiei 

U2 – perspective inadecvate 
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Nr. Parametru Descriere 

C.6. 

Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

”0” – stabilă 

C.7. 

Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului 

speciei în viitor 

”≈” – aproximativ egal 

C.8. 

Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

U2 – nefavorabile – inadecvate 

C.9. 
Perspectivele speciei 

în viitor 
”U1” – nefavorabile - inadecvate 

C.10. 

Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

Mediu – impacturile, respectiv presiunile actuale şi/sau 

ameninţările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat 

mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ 

viabilitatea pe termen lung a speciei 

C.11. 

Intensitatea 

presiunilor actuale 

asupra speciei 

Ridicat: F03.01 – Vânătoare (în cadrul Fondurilor de 

Vânătoare 55 Moneasa, 61 Crocna Zimbru şi 62 A. Iancu 

- Măgulicea) 

Mediu: B02 – Gestionarea şi utilizarea pădurii şi plantaţiei 

şi F03.01 – Vânătoare (în cadrul Fondului de Vânătoare 

65 Văratic) 

Scăzut: F04.02 – Colectarea (ciuperci, licheni, fructe de 

pădure etc.) şi H06.01 – Zgomot, poluare fonică 

C.12. 

Intensitatea 

ameninţărilor viitoare 

asupra speciei 

Ridicat: F03.01 – Vânătoare (în cadrul Fondurilor de 

Vânătoare 55 Moneasa, 61 Crocna Zimbru şi 62 A. Iancu 

- Măgulicea) 

Mediu: F03.01 – Vânătoare (în cadrul Fondului de 

Vânătoare 65 Văratec) 

Scăzut: F04.02 – Colectarea (ciuperci, licheni, fructe de 

pădure etc.) şi H06.01 – Zgomot, poluare fonică 

C.13. 
Viabilitatea pe termen 

lung a speciei 
viabilitatea pe termen lung a speciei ar putea fi asigurată 

C.14. 

Starea de conservare 

din punct de vedere al 

perspectivelor speciei 

în viitor 

”U1” – nefavorabilă - inadecvată 

C.15. 

Tendinţa stării de 

conservare din punct 

de vedere al 

perspectivelor speciei 

în viitor 

”0” – este stabilă 

C.16. 

Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al 

perspectivelor speciei 

în viitor 

Nu este cazul 

 

4.5.3.4. Evaluarea globală a stării de conservare a speciei 

 
În Tabelul nr. 4-29 sunt prezentate 

rezultatele evaluării stării globale de 

conservare a speciei Lynx lynx din cadrul 

ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului - 

Codru Moma. 
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Tabelul nr. 4-29 Evaluarea stării globale de conservare a speciei Lynx lynx din cadrul 

ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului - Codru Moma 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia 
1361 – Lynx lynx (Linnaeus, 1758), specie menţionată în 

Anexele II şi IV ale Directivei Habitate 92/43 CEE 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală 

protejată 

 populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 

 populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

D.3. 

Starea globală de 

conservare a 

speciei 

”U1” – nefavorabilă - inadecvată 

D.4. 

Tendinţa stării 

globale de 

conservare a 

speciei 

”0” – este stabilă 

D.5. 

Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

Nu este cazul 

D.6. 
Informaţii 

suplimentare 

Deşi starea globală de conservare a speciei Lynx lynx a fost 

evaluată ca fiind ”U1” – nefavorabilă – inadecvată (pe baza 

parametrilor cu privire la mărimea populaţiei, habitatul şi 

perspectivele speciei), totuşi se face precizarea faptul că 

investigaţiile în teren nu au permis surprinderea perioadei 

recomandate pentru acest gen de studiu (sfârşit de iarnă-

început de primăvară). Considerăm şi recomandăm ca 

elementele din cadrul acestei evaluări să constituie un punct 

de pornire pentru studiile viitoare cu privire la carnivorele mari 

din cadrul ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului - Codru 

Moma. 

 

4.5.4. Evaluarea stării de conservare a speciei Ursus arctos 

4.5.4.1. Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populaţiei 

speciei 

 
În Tabelul nr. 4-30 sunt prezentate 

rezultatele evaluării stării de conservare a 

speciei Ursus arctos din punct de vedere 

al populaţiei speciei. 

 
Tabelul nr. 4-30 Evaluarea stării de conservare a speciei Ursus arctos din punct de vedere al 

populaţiei speciei 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia 
1354* – Ursus arctos (Linnaeus, 1758), specie menţionată în 

Anexele II şi IV ale Directivei Habitate 92/43 CEE 

A.2. 

Statut de 

prezenţă 

temporală a 

speciilor 

 populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 

 populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

A.3. 

Mărimea 

populaţiei speciei 

în aria naturală 

protejată 

Clasa 0 = 1÷10 indivizi 

A.4. 

Calitatea datelor 

referitoare la 

populaţia speciei 

din aria naturală 

protejată 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure 
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Nr. Parametru Descriere 

A.5. 

Raportul dintre 

mărimea 

populaţiei speciei 

în aria naturală 

protejată şi 

mărimea 

populaţiei 

naţionale 

Clasa „C” = 0-2 % 

A.6. 

Mărimea 

populaţiei speciei 

în aria naturală 

protejată 

comparata cu 

mărimea 

populaţiei 

naţionale 

nesemnificativă 

 

A.7. 

Mărimea 

reevaluată a 

populaţiei 

estimate în 

planul de 

management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei se face pentru prima dată 

A.8. 

Mărimea 

populaţiei de 

referinţă pentru 

starea favorabilă 

în aria naturală 

protejată 

Nu există date pentru estimarea mărimii populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă în aria naturală protejată 

A.9. 

Metodologia de 

apreciere a 

mărimii 

populaţiei de 

referinţă pentru 

starea favorabilă 

Nu este cazul 

A.10. 

Raportul dintre 

mărimea 

populaţiei de 

referinţă pentru 

starea favorabilă 

şi mărimea 

populaţiei actuale 

”x” – necunoscut 

A.11. 

Tendinţa actuală 

a mărimii 

populaţiei speciei 

”x” – necunoscut 

A.12. 

Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a mărimii 

populaţiei speciei 

insuficientă - date insuficiente sau nesigure 

A.13. 

Magnitudinea 

tendinţei actuale 

a mărimii 

populaţiei speciei 

Nu există date suficiente pentru stabilirea magnitudinii 

tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei 
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Nr. Parametru Descriere 

A.14. 

Magnitudinea 

tendinţei actuale 

a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei 

A.15. 
Structura 

populaţiei speciei 
Nu există date privind structura populaţiei 

A.16. 

Starea de 

conservare din 

punct de vedere 

al populaţiei 

speciei 

”X” – necunoscută 

A.17. 

Tendinţa stării de 

conservare din 

punct de vedere 

al populaţiei 

speciei 

Nu este cazul 

A.18. 

Starea de 

conservare 

necunoscută din 

punct de vedere 

al populaţiei 

”XX” - nu există date suficiente pentru a putea stabili că 

starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei 

nu este în nici într-un caz favorabilă 

 

 

4.5.4.2. Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului 

speciei 

 
În Tabelul nr. 4-31 sunt prezentate 

rezultatele evaluării stării de conservare a 

speciei Ursus arctos din punct de vedere 

al habitatului speciei. 

 
Tabelul nr. 4-31 Evaluarea stării de conservare a speciei Ursus arctos din punct de vedere al 

habitatului speciei 

Nr. Parametri Descriere 

A.1. Specia 
1354* – Ursus arctos (Linnaeus, 1758), specie menţionată în 

Anexele II şi IV ale Directivei Habitate 92/43 CEE 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală 

protejată 

 populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 

 populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

B.3. 

Suprafaţa 

habitatului 

speciei în aria 

naturală 

protejată 

7577,91 ha (aproximativ 99,76 % din suprafaţa totală a 

ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului - Codru Moma) 

B.4. 

Calitatea 

datelor pentru 

suprafaţa 

habitatului 

speciei 

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării 

datelor obţinute prin măsurători parţiale 

B.5. 

Suprafaţa 

reevaluată a 

habitatului 

speciei din 

planul de 

management 

anterior 

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală 

protejată se face pentru prima dată 
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Nr. Parametri Descriere 

B.6. 

Suprafaţa  

adecvată a 

habitatului 

speciei în aria 

naturală 

protejată 

7577,91 ha 

B.7. 

Metodologia de 

apreciere a 

suprafeţei  

adecvate a 

habitatului 

speciei în aria 

naturală 

protejată 

Aprecierea suprafeţei adecvate a habitatului speciei în aria 

naturală protejată s-a realizat pe baza cerinţelor 

specifice/optime de habitat. Astfel, s-au luat în calcul zonele 

împădurite, locurile deschise care alternează cu petice de 

pădure şi cursurile de apă. 

B.8. 

Raportul dintre 

suprafaţa 

adecvată a 

habitatului 

speciei şi 

suprafaţa 

actuală a 

habitatului 

speciei 

Raportul este egal 

B.9. 

Tendinţa 

actuală a 

suprafeţei 

habitatului 

speciei 

”x” – necunoscută 

B.10. 

Calitatea 

datelor privind 

tendinţa 

actuală a 

suprafeţei 

habitatului 

speciei 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

B.11. 

Calitatea 

habitatului 

speciei în aria 

naturală 

protejată 

Medie 

B.12. 

Tendinţa 

actuală a 

calităţii 

habitatului 

speciei 

”x” – necunoscută 

B.13. 

Calitatea 

datelor privind 

tendinţa 

actuală a 

calităţii 

habitatului 

speciei 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure 
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Nr. Parametri Descriere 

B.14. 

Tendinţa 

actuală globală 

a habitatului 

speciei funcţie 

de tendinţa 

suprafeţei şi de 

tendinţa 

calităţii 

habitatului 

speciei 

”x” – necunoscută 

B.15. 

Starea de 

conservare din 

punct de 

vedere al 

habitatului 

speciei 

”U1” – nefavorabilă - inadecvată 

B.16. 

Tendinţa stării 

de conservare 

din punct de 

vedere al 

habitatului 

speciei 

”0” – este stabilă 

B.17. 

Starea de 

conservare 

necunoscută 

din punct de 

vedere al 

habitatului 

speciei 

Nu este cazul 

 

4.5.4.3. Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al 

perspectivelor speciei 

 
În Tabelul nr. 4-32 sunt prezentate 

rezultatele evaluării stării de conservare a 

speciei Ursus arctos din punct de vedere 

al perspectivelor speciei în viitor. 

 
Tabelul nr. 4-32 Evaluarea stării de conservare a speciei Ursus arctos din punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Nr. Parametru Descriere 

A.1 Specia 
1354* – Ursus arctos (Linnaeus, 1758), specie menţionată în 

Anexele II şi IV ale Directivei Habitate 92/43 CEE 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală 

protejată 

 populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 

 populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

C.3. 

Tendinţa viitoare 

a mărimii 

populaţiei 

”0” – stabilă 

C.4. 

Raportul dintre 

mărimea 

populaţiei de 

referinţă pentru 

starea favorabilă 

şi mărimea 

populaţiei 

viitoare a speciei 

”x” – necunoscut 
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Nr. Parametru Descriere 

C.5. 

Perspectivele 

speciei din punct 

de vedere al 

populaţiei 

U2 – perspective inadecvate 

C.6. 

Tendinţa viitoare 

a suprafeţei 

habitatului 

speciei 

”0” – stabilă 

C.7. 

Raportul dintre 

suprafaţa 

adecvată a 

habitatului 

speciei şi 

suprafaţa 

habitatului 

speciei în viitor 

”≈” – aproximativ egal 

C.8. 

Perspectivele 

speciei din punct 

de vedere al 

habitatului 

speciei 

U2 – nefavorabile – inadecvate 

C.9. 
Perspectivele 

speciei în viitor 
”U1” – nefavorabile - inadecvate 

C.10. 

Efectul cumulat 

al impacturilor 

asupra speciei în 

viitor 

Mediu – impacturile, respectiv presiunile actuale şi/sau 

ameninţările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat 

mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ 

viabilitatea pe termen lung a speciei 

C.11. 

Intensitatea 

presiunilor 

actuale asupra 

speciei 

Ridicat: F03.01 – Vânătoare (în cadrul Fondurilor de Vânătoare 

55 Moneasa, 61 Crocna Zimbru şi 62 A. Iancu - Măgulicea) 

Mediu: B02 – Gestionarea şi utilizarea pădurii şi plantaţiei şi 

F03.01 – Vânătoare (în cadrul Fondului de Vânătoare 65 

Văratic) 

Scăzut: F04.02 – Colectarea (ciuperci, licheni, fructe de pădure 

etc.) şi H06.01 – Zgomot, poluare fonică 

C.12. 

Intensitatea 

ameninţărilor 

viitoare asupra 

speciei 

Ridicat: F03.01 – Vânătoare (în cadrul Fondurilor de Vânătoare 

55 Moneasa, 61 Crocna Zimbru şi 62 A. Iancu - Măgulicea) 

Mediu: F03.01 – Vânătoare (în cadrul Fondului de Vânătoare 

65 Văratec) 

Scăzut: F04.02 – Colectarea (ciuperci, licheni, fructe de pădure 

etc.) şi H06.01 – Zgomot, poluare fonică 

C.13. 

Viabilitatea pe 

termen lung a 

speciei 

viabilitatea pe termen lung a speciei ar putea fi asigurată 

C.14. 

Starea de 

conservare din 

punct de vedere 

al perspectivelor 

speciei în viitor 

”U1” – nefavorabilă - inadecvată 

C.15. 

Tendinţa stării de 

conservare din 

punct de vedere 

al perspectivelor 

speciei în viitor 

”0” – este stabilă 
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Nr. Parametru Descriere 

C.16. 

Starea de 

conservare 

necunoscută din 

punct de vedere 

al perspectivelor 

speciei în viitor 

Nu este cazul 

 

4.5.4.4. Evaluarea globală a stării de conservare a speciei 

 
În Tabelul nr. 4-33 sunt prezentate 

rezultatele evaluării stării globale de 

conservare a speciei Ursus arctos din 

cadrul ROSCI0291 Coridorul Munţii 

Bihorului - Codru Moma. 

 
Tabelul nr. 4-33 Evaluarea stării globale de conservare a speciei Ursus arctos din cadrul 

ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului - Codru Moma 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia 
1354* – Ursus arctos (Linnaeus, 1758), specie menţionată în 

Anexele II şi IV ale Directivei Habitate 92/43 CEE 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală 

protejată 

 populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 

 populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală 

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

D.3. 

Starea globală 

de conservare a 

speciei 

”U1” – nefavorabilă - inadecvată 

D.4. 

Tendinţa stării 

globale de 

conservare a 

speciei 

”0” – este stabilă 

D.5. 

Starea globală 

de conservare 

necunoscută 

Nu este cazul 

D.6. 
Informaţii 

suplimentare 

Deşi starea globală de conservare a speciei Ursus arctos a fost 

evaluată ca fiind ”U1” – nefavorabilă – inadecvată (pe baza 

parametrilor cu privire la mărimea populaţiei, habitatul şi 

perspectivele speciei), totuşi se face precizarea faptul că 

investigaţiile în teren nu au permis surprinderea perioadei 

recomandate pentru acest gen de studiu (sfârşit de iarnă-început 

de primăvară). Considerăm şi recomandăm ca elementele din 

cadrul acestei evaluări să constituie un punct de pornire pentru 

studiile viitoare cu privire la carnivorele mari din cadrul 

ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului - Codru Moma. 

 

4.5.5. Evaluarea stării de conservare a speciei Bombina variegata 

4.5.5.1. Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populaţiei 

speciei 

 
În Tabelul nr. 4-34 sunt prezentate 

rezultatele evaluării stării de conservare a 

speciei Bombina variegata din punct de 

vedere al populaţiei speciei. 

 
Tabelul nr. 4-34 Evaluarea stării de conservare a speciei Bombina variegata din punct de 

vedere al populaţiei speciei 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia 
1193 – Bombina variegata (Linnaeus, 1758), specie inclusă în 

anexele AII şi AIV ale Directivei Habitate 92/43 CEE 
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Nr. Parametru Descriere 

A.2. 

Statut de 

prezenţă 

temporală a 

speciilor 

populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 

A.3. 

Mărimea 

populaţiei speciei 

în aria naturală 

protejată 

Clasa 4 = 500÷1000 indivizi 

A.4. 

Calitatea datelor 

referitoare la 

populaţia speciei 

din aria naturală 

protejată 

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără 

măsurători prin eşantionare 

A.5. 

Raportul dintre 

mărimea 

populaţiei speciei 

în aria naturală 

protejată şi 

mărimea 

populaţiei 

naţionale 

Clasa „C”=0-2 % 

A.6. 

Mărimea 

populaţiei speciei 

în aria naturală 

protejată 

comparata cu 

mărimea 

populaţiei 

naţionale 

Nesemnificativă 

 

A.7. 

Mărimea 

reevaluată a 

populaţiei 

estimate în 

planul de 

management 

anterior 

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în cadrul ROSCI0291 

Coridorul Munţii Bihorului - Codru Moma se face pentru prima 

dată.  

A.8. 

Mărimea 

populaţiei de 

referinţă pentru 

starea favorabilă 

în aria naturală 

protejată 

Deşi nu există date pentru estimarea mărimii populaţiei de 

referinţă pentru starea favorabilă a speciei în cadrul 

ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului - Codru Moma, 

considerăm acest indicator ca fiind de aproximativ 100 de 

indivizi. 

A.9. 

Metodologia de 

apreciere a 

mărimii 

populaţiei de 

referinţă pentru 

starea favorabilă 

Rezultatele obţinute au fost estimate pe baza extrapolării 

observaţiilor colectate în teren prin măsurători parţiale 

(numărul şi suprafeţelor habitatelor favorabile speciei: 

hrănire, adăpost, reproducere şi iernare şi abundenţa speciei) 

A.10. 

Raportul dintre 

mărimea 

populaţiei de 

referinţă pentru 

starea favorabilă 

şi mărimea 

populaţiei actuale 

”x” – necunoscut 

A.11. 

Tendinţa actuală 

a mărimii 

populaţiei speciei 

”x” – necunoscută 
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Nr. Parametru Descriere 

A.12. 

Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a mărimii 

populaţiei speciei 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

A.13. 

Magnitudinea 

tendinţei actuale 

a mărimii 

populaţiei speciei 

Nu există date suficiente 

A.14. 

Magnitudinea 

tendinţei actuale 

a mărimii 

populaţiei speciei 

exprimată prin 

calificative 

nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia 

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei 

A.15. 
Structura 

populaţiei speciei 
nu există date privind structura populaţiei 

A.16. 

Starea de 

conservare din 

punct de vedere 

al populaţiei 

speciei 

”FV” – favorabilă 

A.17. 

Tendinţa stării de 

conservare din 

punct de vedere 

al populaţiei 

speciei 

Nu este cazul 

A.18. 

Starea de 

conservare 

necunoscută din 

punct de vedere 

al populaţiei 

Nu este cazul 

 

4.5.5.2. Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului 

speciei 

 
În Tabelul nr. 4-35 sunt prezentate 

rezultatele evaluării stării de conservare a 

speciei Bombina variegata din punct de 

vedere al habitatului speciei. 

 
Tabelul nr. 4-35 Evaluarea stării de conservare a speciei Bombina variegata din punct de 

vedere al habitatului speciei 

Nr. Parametri Descriere 

A.1. Specia 
1193 – Bombina variegata (Linnaeus, 1758), specie inclusă în 

anexele AII şi AIV ale Directivei Habitate 92/43 CEE 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală 

protejată 

populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 

B.3. 

Suprafaţa 

habitatului 

speciei în aria 

naturală 

protejată 

7185,77 ha 

B.4. 

Calitatea 

datelor pentru 

suprafaţa 

habitatului 

speciei 

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără 

măsurători prin eşantionare 
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Nr. Parametri Descriere 

B.5. 

Suprafaţa 

reevaluată a 

habitatului 

speciei din 

planul de 

management 

anterior 

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în cadrul ROSCI0291 

Coridorul Munţii Bihorului - Codru Moma se face pentru prima 

dată 

B.6. 

Suprafaţa  

adecvată a 

habitatului 

speciei în aria 

naturală 

protejată 

Nu există date suficiente pentru estimarea suprafeţei adecvate 

a habitatului speciei în cadrul ROSCI0291 Coridorul Munţii 

Bihorului - Codru Moma 

B.7. 

Metodologia de 

apreciere a 

suprafeţei  

adecvate a 

habitatului 

speciei în aria 

naturală 

protejată 

Nu este cazul 

B.8. 

Raportul dintre 

suprafaţa 

adecvată a 

habitatului 

speciei şi 

suprafaţa 

actuală a 

habitatului 

speciei 

”x” – necunoscut 

B.9. 

Tendinţa 

actuală a 

suprafeţei 

habitatului 

speciei 

”x” – necunoscută 

B.10. 

Calitatea 

datelor privind 

tendinţa 

actuală a 

suprafeţei 

habitatului 

speciei 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

B.11. 

Calitatea 

habitatului 

speciei în aria 

naturală 

protejată 

Medie 

B.12. 

Tendinţa 

actuală a 

calităţii 

habitatului 

speciei 

”x” – necunoscută 
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Nr. Parametri Descriere 

B.13. 

Calitatea 

datelor privind 

tendinţa 

actuală a 

calităţii 

habitatului 

speciei 

insuficientă – date insuficiente sau nesigure 

B.14. 

Tendinţa 

actuală globală 

a habitatului 

speciei funcţie 

de tendinţa 

suprafeţei şi de 

tendinţa 

calităţii 

habitatului 

speciei 

”x” – necunoscută 

B.15. 

Starea de 

conservare din 

punct de 

vedere al 

habitatului 

speciei 

”U1” – nefavorabilă–inadecvată 

B.16. 

Tendinţa stării 

de conservare 

din punct de 

vedere al 

habitatului 

speciei 

”+” – se îmbunătăţeşte 

B.17. 

Starea de 

conservare 

necunoscută 

din punct de 

vedere al 

habitatului 

speciei 

Nu este cazul 

 

4.5.5.3. Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al 

perspectivelor speciei 

 
În Tabelul nr. 4-36 sunt prezentate 

rezultatele evaluării stării de conservare a 

speciei Bombina variegata din punct de 

vedere al perspectivelor speciei în viitor. 

 
Tabelul nr. 4-36 Evaluarea stării de conservare a speciei Bombina variegata din punct de 

vedere al perspectivelor speciei în viitor 

Nr. Parametru Descriere 

A.1 Specia 
1193 – Bombina variegata (Linnaeus, 1758), specie inclusă în 

anexele AII şi AIV ale Directivei Habitate 92/43 CEE 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală 

protejată 

populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 

C.3. 

Tendinţa viitoare 

a mărimii 

populaţiei 

”+” – crescătoare 
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Nr. Parametru Descriere 

C.4. 

Raportul dintre 

mărimea 

populaţiei de 

referinţă pentru 

starea favorabilă 

şi mărimea 

populaţiei 

viitoare a speciei 

”>” – mai mare 

C.5. 

Perspectivele 

speciei din punct 

de vedere al 

populaţiei 

FV – perspective bune 

C.6. 

Tendinţa viitoare 

a suprafeţei 

habitatului 

speciei 

”0” – stabilă 

C.7. 

Raportul dintre 

suprafaţa 

adecvată a 

habitatului 

speciei şi 

suprafaţa 

habitatului 

speciei în viitor 

”x” – necunoscut 

C.8. 

Perspectivele 

speciei din punct 

de vedere al 

habitatului 

speciei 

X – necunoscute 

C.9. 

Perspectivele 

speciei în viitor 

 

”X” – necunoscute 

C.10. 

Efectul cumulat 

al impacturilor 

asupra speciei în 

viitor 

Scăzut 

C.11. 

Intensitatea 

presiunilor 

actuale asupra 

speciei 

Scăzută: F04.02 – Colectarea (ciuperci, licheni, fructe de 

pădure etc.) şi D01 / G01.03.01 – Drumuri, poteci şi căi ferate 

/ Conducerea obişnuită a vehiculelor motorizate (în cazul 

drumurilor de exploatare) 

Medie: I02 – Specii native (indigene) problematice şi D01 / 

G01.03.01 – Drumuri, poteci şi căi ferate / Conducerea 

obişnuită a vehiculelor motorizate (în cazul DC41A) 

C.12. 

Intensitatea 

ameninţărilor 

viitoare asupra 

speciei 

Scăzută: F04.02 – Colectarea (ciuperci, licheni, fructe de 

pădure etc.) şi D01 / G01.03.01 – Drumuri, poteci şi căi ferate 

/ Conducerea obişnuită a vehiculelor motorizate (în cazul 

drumurilor de exploatare) 

Medie: I02 – Specii native (indigene) problematice şi D01 / 

G01.03.01 – Drumuri, poteci şi căi ferate / Conducerea 

obişnuită a vehiculelor motorizate (în cazul DC41A) 

C.13. 

Viabilitatea pe 

termen lung a 

speciei 

viabilitatea pe termen lung a speciei este asigurată 

C.14. 

Starea de 

conservare din 

punct de vedere 

al perspectivelor 

speciei în viitor 

”FV” – favorabilă 
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Nr. Parametru Descriere 

C.15. 

Tendinţa stării de 

conservare din 

punct de vedere 

al perspectivelor 

speciei în viitor 

Nu este cazul 

C.16. 

Starea de 

conservare 

necunoscută din 

punct de vedere 

al perspectivelor 

speciei în viitor 

Nu este cazul 

 

4.5.5.4. Evaluarea globală a stării de conservare a speciei 

 
În Tabelul nr. 4-37 sunt prezentate 

rezultatele evaluării stării globale de 

conservare a speciei Bombina variegata 

din cadrul ROSCI0291 Coridorul Munţii 

Bihorului - Codru Moma. 

 
Tabelul nr. 4-37 Evaluarea stării globale de conservare a speciei Bombina variegata din 

cadrul ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului - Codru Moma 

Nr. Parametru Descriere 

A.1. Specia 
1193 – Bombina variegata (Linnaeus, 1758), specie inclusă în 

anexele AII şi AIV ale Directivei Habitate 92/43 CEE 

A.2. 

Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală 

protejată 

populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 

D.3. 

Starea globală de 

conservare a 

speciei 

”U1” – nefavorabilă – inadecvată 

D.4. 

Tendinţa stării 

globale de 

conservare a 

speciei 

”+” – se îmbunătăţeşte 

D.5. 

Starea globală de 

conservare 

necunoscută 

Nu este cazul 

D.6. 
Informaţii 

suplimentare 

Starea globală de conservare a speciei Bombina variegata a 

fost evaluată ca fiind „U1” – Nefavorabilă-inadecvată datorită 

parametrilor necunoscuţi cu privire la suprafaţa adecvată şi 

tendinţei actuale a habitatului speciei. 

 

4.6. Recomandări privind măsurile specifice în scopul 

menţinerii sau îmbunătăţirii stării de conservare a 

habitatelor şi speciilor de importanţă comunitară din 

cadrul ariei naturale protejate ROSCI0291 Coridorul Munţii 

Bihorului – Codru Moma 

 
A. Recomandări generale privind 

administrarea şi managementul 

operaţional şi eficient al Sitului Natura 

2000: 

 actualizarea Formularului 

Standard (completare cu informaţii 

în aplicaţia IBIS)al sitului prin 

menţionarea ca prezenţă certă în 

cadrul ROSCI0291 Coridorul Munţii 
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Bihorului - Codru Moma a 

următoarelor specii şi tip de 

habitat de interes comunitar: 

I. Secţiunea „Habitate”: 

- 91E0* – Păduri aluviale cu Alnus 

glutinosa şi Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae); 

II. Secţiunea „Specii”: 

- 4057 – Drobacia banatica 

Rossmässler, 1838 (Chilostoma 

banaticum Rossmässler, 1838, 

Helicigona banatica Rossmässler, 

1838); 

- 1083 – Lucanus cervus Linnaeus, 

1758; 

- 1089 – Morimus funereus 

Mulsant, 1862. 

III. Secţiunea „Alte Specii”: 

- Rana dalmatina Bonaparte, 1840; 

- Bufo bufo Linnaeus, 1758; 

- Lissotriton (Triturus) vulgaris 

Linnaeus, 1758; 

- Salamandra salamandra 

Linnaeus, 1758; 

- Lacerta viridis Laurenti, 1768; 

- Podarcis muralis Laurenti, 1768; 

- Lacerta agilis Linnaeus, 1758; 

- Anguis fragillis Linnaeus, 1758; 

- Natrix natrix Linnaeus, 1758; 

- Pipistrellus pipistrellus Schreber, 

1774; 

- Pipistrellus nathusii Keyserling & 

Blasius, 1839; 

- Nyctalus noctula Schreber, 1774. 

 elaborarea Regulamentului de 

organizare al ariei naturale 

protejate ROSCI0291 Coridorul 

Munţii Bihorului - Codru Moma (cu 

precizarea interzicerii atât a 

reîmpăduririlor cu specii străine-

alohtone care nu sunt caracteristice 

tipului fundamental de pădure, cât şi 

a reîmpăduririlor utilizând o singură 

specie); 

 realizarea de investigaţii 

suplimentare privind 

inventarierea 

biodiversităţii(surprinderea tuturor 

aspectelor fenologice din ciclul de 

dezvoltare anuală pentru fiecare 

specie de interes comunitar, de 

preferat pe o perioadă de 2 ani); 

 stabilirea protocoalelor de 

monitorizare a speciilor (cu fişe 

de teren) de interes conservativ 

(comunitar şi naţional) – Anexele 

nr. 1÷6; 

 monitorizarea instalării speciilor 

cu caracter invaziv (în special în 

locurile abandonate a păşunatului şi 

exploatărilor forestiere); 

 identificarea surselor de 

finanţare şi demararea cât mai 

rapidă a procesului de elaborare a 

Planului de management pentru 

ROSCI0291 Coridorul Munţii 

Bihorului - Codru Moma; 

 colaborarea cu toţi factorii 

interesaţi pentru desfăşurarea şi 

implementarea proiectelor cu privire 

la conservarea elementelor de 

biodiversitate din cadrul sitului; 

 realizarea parteneriatelor cu 

instituţiile din domeniu(Garda de 

Mediu, Administraţia Naţională 

„Apele Române”, APIA, Poliţia, 

Jandarmeria, alte instituţii 

relevante)pentru realizarea unui 

sistem de patrulare integrat al 

sitului; 

 elaborarea unui studiu ştiinţific 

privind necesitatea creării şi 

asigurării conectivităţii 

populaţiilor de carnivore mari(m) 

din lungul DN76/E79; 

 elaborarea unui studiu silvo-

pastoral privind capacitatea de 

suport pentru păşunat din cadrul 

pajiştilor (Anexa nr. 13); 

 creşterea gradului de 

conştientizare publică, 

promovare şi consultare privind 

importanţa biodiversităţii din 

cadrul ROSCI0291 Coridorul Munţii 

Bihorului - Codru Moma. 

 

B. Recomandări specifice privind 

asigurarea conservării speciilor de 

carnivore mari în sensul atingerii stării 

de conservare favorabilă: 

 verificarea în teren a activităţilor 

silvice şi asigurarea respectării 

efectuării lucrărilor de îngrijire a 

arboretelor(inclusiv dirijarea 

compoziţiei arboretelor înspre tipul 

fundamental de pădure şi înspre 

structuri orizontale şi verticale cât 

mai diversificate) în conformitate cu 

planurile prevăzute în 

amenajamentele silvice; 

 monitorizarea şi limitarea 

activităţilor cu potenţial impact 

negativ asupra speciilor de 

carnivore mari(în special a 

lucrărilor de exploatare a lemnului 

prin „tăieri la ras”, cu excepţia 
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arboretelor cu caracter 

invaziv/străine/alohtone); 

 limitarea şi verificarea în teren a 

activităţilor cinegetice ilegale şi 

exploatărilor neautorizate de 

material lemnos; 

 implicarea personalului 

custodelui sitului în evaluarea 

anuală a activităţilor de 

inventariere a resurselor 

cinegetice. 

 

C. Recomandări specifice privind 

cunoaşterea mărimii populaţiei speciei 

1355 –  Lutra lutra şi asigurarea 

conservării acestei specii (indiferent de 

starea de conservare): 

 investigarea mărimii populaţiei 

speciei pe o perioadă de minim 

2 ani (specia este introdusă recent 

în Formularul Standard Natura 

2000 al sitului – februarie 2016); 

 monitorizarea şi limitarea 

activităţilor cu potenţial impact 

negativ asupra speciei Lutra lutra; 

 verificarea în teren a 

activităţilor: ilegale şi 

dăunătoare valorilor naturale 

acvatice specifice sitului, de 

braconaj piscicol, de poluare şi 

management neadecvat al 

deşeurilor şi construcţiilor 

ilegale. 

 

D. Recomandări specifice privind 

asigurarea conservării speciei 1193 – 

Bombina variegata Linnaeus, 1758în 

sensul atingerii stării de conservare 

favorabilă: 

 crearea de noi habitate de 

reproducere(bălţi cu suprafeţe 

variabile de până în 5 m2 prin 

săparea de gropi şi şanţuri cu 

adâncimi de până la 0,5 m în 

imediata vecinătate a drumurilor 

forestiere, în habitate deschise de 

pajişti şi păduri) în zonele în care 

este favorizată acumularea 

naturală de apă (Anexele nr. 11 

şi 12); 

 crearea de subtraversări în 

lungul DN76/E79 pentru asigurarea 

migraţiei amfibienilor; 

 monitorizarea şi limitarea 

activităţilor cu potenţial impact 

negativ asupra speciei. 
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5. CONCLUZII 

 
Raportul final A.3. – Raport de evaluarea 

detaliată a biodiversităţii pentru 

ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului - 

Codru Moma (subactivităţile A.3.1., 

A.3.2., A.3.3. şi A.3.5.) a fost elaborat în 

cadrul proiectului „Impactul ecosistemelor 

din ariile protejate aflate în custodia 

Consiliului Judeţean Bihor şi a Muzeului 

Ţării Crişurilor asupra principalelor 

sectoare economice” în perioada aprilie – 

octombrie 2016 (autoritatea contractantă: 

Consiliul Judeţean Bihor, prestator 

servicii: Asocierea Avensa Consulting SRL 

& EPC Consultanţă de mediu SRL). 

În cadrul proiectului au fost vizate opt 

situri Natura 2000 din Regiunea de 

Dezvoltare Vest, prezentul raport vizează 

doar aria naturală protejată ROSCI0291 

Coridorul Munţii Bihorului - Codru Moma 

situată la limita judeţelor Bihor şi Arad. 

Elementele de biodiversitate vizate în 

cadrul acestui raport au fost reprezentate 

de speciile faunistice menţionate în 

Formularul Standard Natura 2000 al sitului 

(1352* – Canis lupus, 1354* – Ursus 

arctos, 1361 – Lynx lynx, 1193 – Bombina 

variegata şi 1355 – Lutra lutra) pentru 

care s-a realizat inventarierea, cartarea şi 

evaluarea stării de conservare. 

Pentru inventarierea şi cartarea speciilor 

de mamifere şi amfibian s-au folosit 

metode active (prin tehnici frecvent citate 

în literatura de specialitate privind 

monitorizarea efectivelor populaţiilor pe 

plan internaţional) bazate pe transecte(în 

scopul identificării exemplarelor de 

amfibieni şi 

urmelor/amprentelor/excrementelor lăsate 

de mamifere)în perioada aprilie-august 

2016. Datele din teren privind mamiferele 

(mai ales că studiu nu s-a realizat în 

perioada de iarnă – perioadă 

recomandată) au fost completate cu 

informaţiile obţinute de la personalul 

Asociaţiei de Vânătoare Văratic Codru-

Moma ce au în administrare Fondul 65 

Văratic. Evaluarea stării de conservare a 

acestor specii a fost realizată în 

conformitate cu cerinţele modelului 

SINCRON recomandate de către Ministerul 

Mediului, Pădurilor şi Apelor. 

Totodată, în cadrul deplasărilor din teren 

s-au realizat şi observaţii asupra altor 

categorii de specii (nemenţionate în 

Formularul Standard Natura 2000 al 

sitului), aceste observaţii având un 

caracter incidental. Datele colectate cu 

privire la alte specii de floră şi faună 

identificate în teren reprezintă observaţiile 

calitative, menite să confirme prezenţa 

altor specii în situl Natura 2000 

ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului - 

Codru Moma. 

Investigaţiile din teren au permis 

stabilirea certă a prezenţei în sit a 

speciilor 1352* – Canis lupus şi 1193 – 

Bombina variegata, iar prezenţa celorlalte 

trei specii (1354* – Ursus arctos, 1361 – 

Lynx lynx şi 1355 – Lutra lutra) fiind 

confirmată de personalul Asociaţiei de 

Vânătoare Văratic Codru-Moma. De 

asemenea, pe lângă aceste specii au fost 

identificate şi următoarele specii şi habitat 

de interes comunitar (menţionate în 

Anexele 2 şi 3 a OUG 57/2007 şi 

nemenţionate în Formularul Standard 

Natura 2000 al sitului): 

 91E0* – Păduri aluviale cu Alnus 

glutinosa şi Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae); 

 4057 – Drobacia banatica 

Rossmässler, 1838 (Chilostoma 

banaticum Rossmässler, 1838, 

Helicigona banatica Rossmässler, 

1838); 

 1083 – Lucanus cervus Linnaeus, 

1758; 

 1089 – Morimus funereus Mulsant, 

1862. 

În baza parametrilor cu privire la 

populaţia, habitatul şi perspectivele 

speciilor vizate de proiect, s-a evaluat 

starea globală de conservare ca fiind ”U1” 

– nefavorabilă – inadecvată pentru 1352* 

– Canis lupus, 1354* – Ursus arctos, 1361 

– Lynx lynx, 1193 – Bombina variegata şi 

starea globală de conservare ”X” – 

necunoscută pentru 1355 – Lutra lutra. 

Datorită perioadei scurte alocate 

investigaţiilor în teren (lucrările de 

specialitate recomandă elaborarea 

studiilor de inventariere şi cartare pe baza 

observaţiilor din teren colectate într-un 

interval de cel puţin 2 ani) şi 
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nesurprinderii perioadei optime 

recomandate (sfârşit de iarnă-început de 

primăvară pentru carnivorele mari) pentru 

elaborarea studiilor similare, se propune 

ca elementele din cadrul acestor evaluări 

să constituie reper (puncte de pornire) 

pentru viitoarele studii. 

Având în vedere particularităţile specifice 

ale ecosistemelor şi speciilor identificate în 

cadrul ROSCI0291 Coridorul Munţii 

Bihorului - Codru Moma, se recomandă 

mai multe măsuri ce vizează atât 

administrarea şi managementului 

operaţional şi eficient al sitului, cât şi 

asigurarea conservării elementelor de 

biodiversitate. Primul set de măsuri 

recomandate (pentru aria naturală 

protejată) vizează actualizarea 

informaţiilor şi demararea acţiunilor 

pentru elaborarea Planului de 

management/studiilor suplimentare, iar al 

doilea set de măsuri recomandate (pentru 

speciile de interes comunitar) presupun 

verificarea în teren şi limitarea activităţilor 

cu impact asupra tuturor speciilor şi 

crearea de noi habitate de reproducere 

pentru amfibieni. 
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7. ANEXE 

 

Anexa nr. 1 Fişa de teren recomandată pentru investigarea mamiferelor 

Informaţii generale 

Denumire SCI: 

___________ 
Data: ___________________ 

Nume observator: 

______ 

Locaţii (puncte GPS) habitate favorabile: 

_____________________________________________ 

Atributele indirecte ce caracterizează speciile investigate: 

Nr. Metoda Punct GPS Lungime transect Tip ecosistem Complexitate habitat 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      
 

Atributele directe ce caracterizează speciile investigate: 

Nr. Specia Indicativ poză Tip prezenţă Dimensiuni urmă Alte observaţii 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      
 

Denumirile şi intensităţile presiunilor exercitate asupra speciilor investigate: 

Nr. Denumire Intensitate Alte observaţii 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
 

Alte observaţii privind speciile investigate: 
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Anexa nr. 2 Fişa de teren recomandată pentru investigarea speciilor de amfibieni 

Informaţii generale 

Denumire SCI:  

 

Data:  

 

Nume observator:  

 

Atributele indirecte ce caracterizează speciile investigate: 

Nr. Metoda Punct GPS Lungime/Supraf. Tip ecosistem Specii plante 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      
 

Atributele directe ce caracterizează speciile investigate: 

Nr. Specia Indicativ poză Sex (M, F) sau 

J 

Stare individ Alte observaţii 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      
 

Denumirile şi intensităţile presiunilor exercitate asupra speciilor investigate: 

Nr. Denumire Intensitate Alte observaţii 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
 

Alte observaţii privind speciile investigate: 
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Anexa nr. 3 Fişa de teren recomandată pentru investigarea habitatelor 

Informaţii generale 

Denumire SCI: 

 

Data: 

 

Habitatul investigat: 

 

Nume observator: 

 

Locaţii (puncte GPS):  

 

 

Codul pozelor:  

 

Mărimea eşantionului de probă: __________ 

m2 

Gr. general de acoperire al vegetaţiei: 

_____% 

Gr. general de acoperire al solului nud: ___ 

% 

Atributele directe ce caracterizează habitatul investigat: 

Gr. de acoperire al stratului de arbori: ____ 

% 

Gr. de acoperire al stratului de arbuşti: ____ 

% 

Gr. de acoperire al stratului ierbos: _______ 

% 

Gr. de acoperire al stratului de muşchi: ___ 

% 

Specia dominantă*: 

___________________________________

_____ 

Specia codominantă*: 

___________________________________

_____ 

Alte specii (cu estimarea indicilor de A-D* şi fenofaza): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumirile şi intensităţile presiunilor exercitate asupra habitatului investigat: 

 

 

 

 

Alte observaţii privind habitatul investigat: 

 

 

*Scara de Abundenţă - Dominanţă 

BRAUN-BLANQUET: + = indivizi rari cu grad 

de acoperire foarte mic; 1 = indivizi numeroşi 

dar cu acoperire mică sau rari dar cu acoperire 

mare; 2 = indivizi foarte numeroşi sau  

acoperire de 10-25% din suprafaţa de probă; 3 

=acoperire de 25-50% din suprafaţa de probă, 

numărul indivizilor este indiferent; 4 = 

acoperire de 50-75% din suprafaţa de probă, 

numărul indivizilor este indiferent; 5 = 

acoperire de 75-100% din suprafaţa de probă, 

număr de  indivizi indiferent 
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Anexa nr. 4 Fişa de teren recomandată pentru investigarea speciilor de chiroptere 

(observaţii directe) 

Data 
 

Condiţii 

meteo  
Metodă 

 

Denumire 

Sit  
Locaţie 

 

Oră 

început  

Nume 

observator  
Habitat 

 

Oră 

sfârşit  

Observaţii directe 

Crochiu intrare + nume 

fotografie 

Tip adăpost   

  

Denumire 

 Cod 

Cadastru 

 Vale 

 Bazin 

 Unit. Relief 

 Tip reţea 

 Nr. intrări 

 Utilizare   

Specii 

Nume specie                 

Maternitate                 

Hibernare                 

Reproducere                 

Tip agregare                 

Colonie 

mixtă                 

Colonie 

simplă                 

Activă                 

Inactivă                 

Temperatură                 

Viteză c. aer                 

Umiditate 

Rel.                 

Nume foto                 

Înălţime 

tavan                 

Guano                 

Mortalitate                 

Alte obs                 

Crochiu plan cavitate 
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Anexa nr. 5 Fişa de teren recomandată pentru investigarea speciilor de chiroptere 

(observaţii ultrasunete) 

Data 
 

Condiţii 

meteo  
Metodă 

  

Denumire 

Sit  
Locaţie 

 
Oră început 

 Nume 

observator  
Habitat 

 
Oră sfârşit 

  

Observaţie ultrasunete 
Tip 

aparat  
Declanşare 

Nr. pătrat Prezenţă 
Tip 

zbor 

H zbor 

(m) 
Siluetă Habitat 
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Anexa nr. 6 Fişa de teren recomandată pentru investigarea speciilor de chiroptere 

(observaţii biometrice) 

Data 
 

Condiţii 

meteo  
Metodă 

 

Denumire 

Sit  
Locaţie 

 
Oră început 

 

Nume 

observator  
Habitat 

 
Oră sfârşit 

 

Date biometrice Metodă captură 
 

Metodă 

contenţie  

Nr. Cod inel Specie Sex Vârstă Greutate Observaţii 
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Anexa nr. 7 Exemplare de amfibieni şi reptile identificate în cadrul ROSCI0291 Coridorul 

Munţii Bihorului - Codru Moma 

  

  
Bombina variegata (al doilea rând – ponte) 

  
Bufo bufo 

  
Larve Salamandra salamandra 

  
Anguis fragilis 
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Podarcis muralis Lacerta viridis (juvenil) 

  
Natrix natrix 

 
Anexa nr. 8 Semne de prezenţă şi exemplare de mamifere identificate în cadrul ROSCI0291 

Coridorul Munţii Bihorului - Codru Moma 

  
Canis lupus (stânga – amprente sol umed, dreapta – excrement) 

  
Cervus elaphus (amprente sol umed) 
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Capreolus capreolus (rândul de jos – amprente sol umed) 

  
Vulpes vulpes Sus scrofa 

  

  
Meles meles(rândul de sus – excremente, rândul de jos – amprente sol umed) 
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Anexa nr. 9 Exemplare de nevertebrate identificate în cadrul ROSCI0291 Coridorul Munţii 

Bihorului - Codru Moma 

  
Lucanus cervus (stânga – mascul, dreapta – femelă) 

  
Morimus funereus Dorcus parallelipipedus 

  
Drobacia banatica 

  
Cicindela hybrida Polygonia c-album 
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Anexa nr. 10 Aspecte privind fizionomia habitatului 91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa 

şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) identificat în cadrul 

ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului - Codru Moma 

  

  

 

Anexa nr. 11 Aspecte privind habitatele de reproducere ale amfibienilor şi reptilelor 

identificate în cadrul ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului - Codru Moma 
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Anexa nr. 12 Aspecte privind presiunea D01 – Drumuri, poteci şi căi ferate identificată în 

cadrul ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului - Codru Moma 

  

  



 

 

 
 

119 

R
A

P
O

R
T

 D
E

 B
I
O

D
I
V

E
R

S
I
T

A
T

E
 

E
E

A
 G

R
A

N
T
S
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Anexa nr. 13 Aspecte privind stânele identificate în cadrul ROSCI0291 Coridorul Munţii 

Bihorului - Codru Moma 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Prin granturile SEE și Norvegiene, Islanda, Liechtenstein şi Norvegia 

contribuie la reducerea disparităţilor sociale şi economice şi la 

consolidarea  relaţiilor bilaterale cu ţările beneficiare din Europa. Alte 

trei țări cooperează îndeaproape cu UE prin Acordul privind Spațiul 

Economic European (SEE).  

 

În perioada 2009-2014, Granturile SEE sprijină 86 de programe din 

16 țări din Europa. Granturile SEE sunt disponibile pentru cele 13 

state membre ale UE care au aderat la Uniunea Europeană și 

Spațiul Economic European (SEE) în 2004, 2007 și 2013, precum 

Grecia, Spania și Portugalia. Granturile SEE sunt finanțate în comun 

de către Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Cele trei țări contribuie la 

schema de granturi în funcție de mărimea și bunăstarea lor 

economică. Din suma de 993,5 milioane EUR alocate pentru perioada 

2009-2014, Norvegia contribuie cu aproximativ 95,8%, Islanda cu 3% 

și Liechtenstein cu 1,2%.  

 

Principalele domenii de sprijin sunt protecţia mediului şi schimbările 

climatice, cercetarea şi bursele, societatea civilă, sănătate şi de copii, 

egalitatea între sexe, justiţie şi patrimoniu cultural. 

 

 

 

 

Pentru informații oficiale despre 

Granturile SEE accesați: 

www.eeagrants.org 

www.eeagrantsmediu.ro 

 

Pentru informații oficiale despre 

proiect accesați: 

www.econaturabihor.ro 

 

Conținutul acestui material nu reprezintă 

în mod necesar poziția oficială a  

Granturilor SEE 2009-2014 

 

 

Data publicării: Februarie 2017 

 

 

 

 

Ne dezvoltăm protejând natura! 
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