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Memoriu de prezentare
I. DENUMIREA PROIECTULUI
“Asfaltare DC21 Satic, comuna Rucar”, propus a fi amplasat in comuna Rucar, satul Satic,
str. Saticul de Jos, judetul Arges
Memoriul de prezentare este completat conform continutului cadru prevazut in anexa nr. 5 la
Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra
mediului.
Proiectul propus intra sub incidenta fiind incadrat in Legea 292/2018 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului Anexa nr. 2, la punctul 13, lit. a) –
orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 22 din Anexa nr. 1 sau in
prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte
semnificative negative asupra mediului;
Proiectul propus intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007, privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si
completarile ulterioare, fiind situat in situl Natura 2000 ROSCI0194 Muntii Piatra Craiului si in
situl Natura 2000 ROSCI0381 Raul Targului-Argesel-Rausor.
II. TITULAR
Beneficiarul investitiei este COMUNA RUCAR, cu sediul in str. Brasovului, nr. 58, comuna
Rucar, judetul Arges, Cod Fiscal: 4122450, telefon: 0248-542830, fax 0248-542522,
reprezentata de dl. Ionel Dulama, Primar.
III. DESCRIEREA PROIECTULUI
3.1. Rezumatul proiectului
Comuna Rucar este situata in extremitatea nord-estica a judetului Arges, la circa 25 km nord
de municipiul Campulung, are in componenta satele Rucar si Satic si se invecineaza cu judetul
Brasov la nord, cu comuna Nucsoara, comuna Leresti si cu comuna Valea Mare Pravat la vest,
cu comuna Dragoslavele la sud, iar cu comuna Dragoslavele la est.
Satul Rucar se desfasoara in lungul DN 73, pe ambele maluri ale raului Dambovita si ale
paraului Rausor, iar satul Satic se desfasoara in lungul DC 21 Podu Dambovitei Acumularea
Pecineagu, pe ambele maluri ale raului Dambovita.
Accesul in comuna se realizeaza din DN 73 Pitesti – Brasov (zona Km 78+470 – stanga).
Drumul propus spre modernizare este DC 21 – Podu Dambovitei (DN73) - Satic cu lungimea
de 11972,00 m.
Modernizarea a fost prevazuta pe traseul existent compatibil cu prevederile Ordonantei nr.
43/1997, STAS 863-85 si Specificatia tehnica nr. 837 editata si aprobata de MLPTL.
Lungimea de drum care se va asfalta este de 11972.0 m, la care se adauga drumuri
laterale pe o lungime de 25.0 m.
Coordonatele STEREO traseu modernizare drum comunal DC 21, Ltotal = 11972.0 m:
Pct
X(N)
Y(E)
Z(mdmN)
A. Km 0+025.00, aval
434212.299
515478.344
761.85
B. Km 11+997.000, amonte
443563.490
511974.574
853.75
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3.2. Justificarea necesitatii proiectului
Deoarece drumul comunal DC21 existent prezinta defectiuni precum: gropi, fagase, denivelari,
pentru asigurarea unui trafic rutier in conditii de siguranta, se propun lucrari de modernizare a
structurii acestui drum comunal.
3.3. Elemente specifice caracteristice proiectului propus
3.3.1. Profil si capacitati de productie

Situatia juridica a terenului
Terenul necesar realizarii investitiei este situat in intravilanul si extravilanul comunelor Rucar si
Dambovicioara, apartin domeniului public al comunei Rucar conform Anexa nr. 79 – Inventarul
bunurilor care apartin domeniului public al comunei Rucar din HG 447/2002 privind atestarea
bunurilor apartinand domeniului public al judetului Arges, precum si al municipiilor, oraselor si
comunelor din judetul Arges, extraselor de carte funciara pentru informare: C.F. nr. 83926 si C.F.
nr. 82135 comuna Rucar.
Suprafata ocupata definitiv de lucrarile proiectate este de circa S = 89750mp (8,98ha) fiind
reprezentata de partea carosabila + acostamente + santuri si podete pentru scurgerea apelor.
Deoarece investitia se desfasoara pe teritoriile a doua comune (Rucar si Damboviciara),
Consiliul Judetean Arges a emis certificatul de urbanism nr. 40 / 19964 din 17.12.2018.
Clasa de importanta a lucrarii
Din punct de vedere al apararii impotriva inundatiilor, lucrarea este incadrata conform STAS
4273-83 in clasa de importanta IV iar conform STAS 4068/2-87, pentru lucrarile din clasa IV de
importanta, in conditii normale de exploatare, probabilitatea anuala de depasire este de 5 %.
Alegerea categoriei de importanta a constructiei s-a facut in conformitate cu prevederile
articolului 22 sectiunea 2 “Obligatii si raspunderi ale proiectantului” din Legea 10 din ianuarie
1995 “Legea privind calitatea in constructii” si in baza “Metodologiei stabilirii categoriei de
importanta a constructiilor” din “Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a
constructiilor” aprobat cu ordinul MLPAT nr.31/N/2 octombrie 1995 si a Ordonantei
nr.43/28.08.1998.
Conform prevederilor in vigoare lucrarile prezentei documentatii se incadreaza in clasa de
tehnica V conform Ordonantei 43/97 si in categoria de importanta “C”- constructii de
importanta normala, conform Legii 10/1995.
3.3.2. Descrierea proiectului

Proiectul pentru asfaltarea drumului DC21 prevede urmatoarele lucrari:
- realizarea sistemului rutier;
- realizarea profilului transversal;
- realizarea sistemului de scurgere a apelor pluviale;
- realizarea lucrarilor pentru siguranta circulatiei.
Pe drumul comunal DC 21 – Podu Dambovitei(DN73) – Satic studiat va fi adoptat urmatorul
sistem rutier, pe toata lungimea de 11972.0 m:
- 4 cm beton asfalatic BAPC 16 (BA 16 rul 50/70) ;
- 5 cm beton asfaltic BADPC 20 (BA 20 leg 50/70);
- 15 cm piatra sparta de calcar
- scarificare si reprofilare structura rutiera existenta
Asfel, drumul nou va fi cu circa 20.0 cm mai sus fata de cotele drumului actual.
Drumurile laterale, in numar de 12 vor fi amenajate folosindu-se acelasi sistem rutier ca al
drumului principal, pe o lungime totala de 15 m.
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Profilul transversal tip
Profilul tip se aplica pe lungimea totala de 11972,00m pe drumul comunal DC21 – Podu
Dambovitei(DN73) - Satic:
• platforma drumului in cale curenta = 4.75 – 6.25 m
• latime parte carosabila in cale curenta = 4.00 – 5.50m
• acostamente pietruite pe ambele parti = 0.50 - 0.75 m
• 4 cm beton asfaltic cu pietris concasat BAPC 16 (BA 16 rul 50/70)
• 5 cm beton asfaltic deschis cu pietris concasat BADPC 20 (BA 20 leg 50/70)
• strat de fundatie din piatra sparta de 15cm grosime
• scarificare si reprofilare structura rutiera existenta
• rigola betonata cu sectiune triunghiulara pe o parte
Scurgerea apelor
Apele pluviale de pe carosabil si din rigola de colectare sunt directionate prin
podetele existente si prin cele noi pe vechile trasee de scurgere catre albia raului
Dambovita, fara a interveni in albia raului.
Sant (rigola) scurgere
Pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale în condiţii optime se va realiza rigola betonata
cu sect. triunghiulara pe partea dreapta a drumului (directia N-S), care se va racorda la
subtraversarile existente sau la cele noi propuse pe traseu.
Rigola va avea sectiune triunghiulara cu h = 0.3 m si se va executa din beton simplu cu
grosimea de 10cm pozat pe strat suport de nisip cu grosimea de 5cm. In zona drumului de
acces spre CHE Clabucet (drum betonat existent) se va executa rigola cu sectiune “U” pe o
lungime de L = 18m. Se va acoperi cu capace carosabile executate in poligon tip “biscuiti /
piscoturi”. Rigola va asigura translatarea apelor spre podetul tubular existent in zona Km11+800
(tinanad cont de modul de pichetare a traseului).
Apele pluviale de pe carosabil si din rigolele de colectare sunt directionate prin podetele
existente si prin cele noi catre albia raului Dambovita, fara a interveni in albia raului.
Subtraversari DC 21 (podete) - lucrari reabilitare/intretinere
Pe traseul DC21, sunt numeroase subtraversari si traversari ale drumului care preiau
apele pluviale si cele din terasa mal drept si le descarca in raul Dambovita in zonele de evacuare
existente. De asemenea, datorita apelor de pe versantul mal drept, a fost afectat drumul in mai
multe zone, apa formand santuri naturale de scurgere catre albia raului Dambovita.
Pe traseul analizat se regasesc un numar de 56 subtraversari astfel:
• 14 podete dalate existente la care se vor face doar lucrari de intretinere si decolmatare;
• 42 podete tubulare de diferite diametre:
o 2 podete degradate ce se vor inlocui cu altele noi;
o 5 podete functionale care se vor decolmata si la care se vor repara camerele de
cadere;
o 35 podete functioanale la care se vor face doar lucrari de intretinere si
decolmatare.
Din totalul de 56 subtraversari existente, 12 preiau atat debitele de pe cursurile de apa
existente in terasa mal drept a raului Dambovita cat si de pe versanti.
Subtraversari DC 21(podete) - lucrari propuse
Pentru asigurarea scurgerii apelor in sens longitudinal au fost prevazute a se executa:
- 2 podete tubulare noi care vor inlocui pe cele degradate/distruse, pe acelasi
ampalsament, Ø800 cu lungimile de 10m (la Km11+500) si 7m (la Km11+024).
- 4 podete tubulare noi Ø800 amplasate in zonele unde s-au produs siroiri puternice in
zona drumului, cu lungimile de 8.00m (la Km11+312), 7.00m (la Km10+840 si Km10+518) si
12m (la Km7+276), podete prevazute cu camere de cadere.
6
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- 3 podete tubulare Ø600 dispuse in lungul rigolei la subtraversarile a 3 drumuri laterale,
prevazute cu lungimile de L = 8.00m, L = 10.00m si L = 9.00m (zona drumuri laterale ce intra in
DC 21).
Evacuarea celor 9 subtraversari se va racorda la santurile existente de evacuare in raul
Dambovita.
Amenajare intersectie DC 21 cu DN 73
Drumul comunal DC21 se formeaza din drumul national DN73 Pitesti – Campulung –
Brasov (zona Km 78+470 – stanga) si se sfarseste la capatul podului peste baraj Pecineagu.
Intre km 0+000 – 0+025 drumul comunal DC21 nu se asfalteaza, aceasta zona nu face
obiectul prezentei documentatii. Rezulta o lungime reala de drum ce se asfalteaza (dupa
geometrizare) de L = 11972m.
Conform adresa nr. 5113 / 23.01.2019 transmisa de CNAIR SA – DRDP Bucuresti
catre Primaria Comunei Rucar, amenjarea drumurilor laterale ce debuseaza din drumul
national cade in sarcina administratorului DN-ului, aceste drumuri laterale fiind amenajate
pe o lungime de 25m, lucrarile aferente fiind prinse in cadrul contractului referitor la
“Modernizare DN73 Pitesti – Campulung – Brasov, Km13+800 – Km42+850, Km 54+050 –
Km128+250”.
Amenajare drumuri laterale din DC21
Drumurile laterale in numar de 12 vor fi amenajate folosindu-se acelasi sistem rutier ca al
drumului principal, pe o lungime de 15 m.
Nr.
crt

Denumire
drum

1

Numar
drumuri
laterale

12

DC 21 –
Podu
Dambovit
ei (DN73)
Satic

TOTAL

12

TABEL CU DRUMURI LATERALE
Lungime
Latime parte
Sistem rutier adoptat pe
drum
carosabila
drumurile laterale
lateral
drum lateral
• strat de uzura, 4cm
grosime dupa compactare,
din beton asfaltic BA 16 rul
50/70 (BAPC16) conf. SR
EN 13108-1 (cu agregate
naturale de balastiera
15m
4.00m
prelucrate prin concasare
si sortare);
• strat de legatura, 5cm
grosime dupa compactare,
din beton asfaltic BA 20
leg 50/70 (BADPC20)
conf. SR EN 13108-1, (cu
agregate
naturale
de
balastiera prelucrate prin
concasare si sortare);
• strat de fundatie din piatra
sparta de 15cm grosime
dupa
compactare,
(amestec agregat sort 063mm, de cariera (calcar)
prelucrata prin concasare
si sortare) conf. SR EN
13242+A1, STAS 6400;
• scarificare si reprofilare
structura rutiera existenta.
180 m
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Siguranta circulatiei
Siguranta circulatiei se realizeaza atat pentru exploatarea drumurilor, cat si pentru perioada
de executie prin semnalizarea rutiera a punctelor de lucru, conform legislatiei actuale.
Se vor prevedea indicatoare de:
• avertizare a pericolului;
• de reglementare (de prioritate, de interzicere si/sau restrictie, de obligatie etc.);
• indicatoare de orientare si informare.
Pe drumul comunal DC 21 Podu Dabovitei (DN73) - Satic vor fi montate 79 de indicatoare,
specificate in tabelul de mai jos.
INDICATOARE RUTIERE
PROPUSE LA SEMNALIZAREA RUTIERA (cf. SR 1848-1:2011)
PE DRUMUL COMUNAL DC21
POZITIA

Nr. fig. din SR
1848-1:2011

DENUMIRE

Nr. buc.

SIMBOL

1

fig. B1

Cedeaza trcerea

13

2

fig. B2

Oprire

3

fig. A3

Curba dubla sau o
succesiune de mai mult de
doua curbe, prima la stanga

11

4

fig. A4

Curba dubla sau o
succesiune de mai mult de
doua curbe, prima la dreapta

9

6

fig. A9

Drum ingustat pe
ambele parti

23

8

fig. A11

Drum ingustat pe
partea stanga

1

9

fig. F41

Drum comunal

10

fig. P8

Lungimea sectorului
periculos la care se
refera indicatorul

STOP

1

1

450 m

200 m

4 + 6 = 10

300 m

350 m

4+4=8

150 m

2

Marcajele rutiere vor fi de doua tipuri: marcaje laterale si marcaje delimitare de sensuri,
conform tabelului de mai jos.
Nr.
crt

Denumire drum

TABEL MARCAJE RUTIERE
Lungime
Pozitii Kilometrice
drum

Marcaje rutiere, inclusiv pe
drumurile laterale (lungimea se
da la Km echivalent de banda
continua)

1

DC 21 –Podu Dambovitei
(DN73) Satic

km 0+025 –
km11+997

11972m

19767.00 m

Securitatea si sanatatea in munca
Nu se va incepe nici o activitate pe santier pâna nu sunt verificate toate conditiile de
respectare a normelor de tehnica securitatii muncii.
In vederea executarii lucrarilor se va face instruirea intregului personal, a muncitorilor, a
tuturor persoanelor care au acces la punctul de lucru, pentru respectarea stricta a normelor si
instructiunilor de protectia muncii prevazute in actele normative.
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3.3.3. Materii prime, energia si combustibilii utilizati
Alimentarea cu energie electrica: Nu este cazul.
Alimentarea cu carburanti a utilajelor de construire si a autobasculantelor se va face zilnic de la statiile
de distributie carburanti din zona.
3.3.4. Racordarea la retelele utilitare existente in zona
Drumul propus pentru modernizare se intersecteaza cu drumul national DN73 Pitesti – Brasov la
pozitia kilometrica 78+470.00, pe partea stanga a drumului national.
3.3.5. Lucrari de amenajare si refacere a amplasamentului
Lucrarile proiectate reprezinta lucrari de amenajare si refacere a amplasamentului drumului existent.
3.3.6. Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente
Conform planurilor de situatie anexate.
3.3.7. Resursele naturale folosite
Nu este cazul.
3.3.8. Metode folosite in constructie
Fiecare tip de lucrare s-a prevazut a se executa cu utilaje specifice.
In cea mai mare parte operatiile se vor executa mecanizat avand in vedere si cantitatile de lucrari
foarte mari de executat.
Lucrarile manuale se vor executa numai pentru corectii sau in zonele in care nu este asigurat accesul
utilajelor mecanice.
3.3.9. Relatia cu alte proiecte existente sau planificate
Asfaltarea DC21 se realizeaza pe drumul comunal existent si se intersecteaza cu DN 73 Pitesti –
Brasov.
3.3.10. Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare
Proiectul vizeaza lucrari de asfaltare a drumului DC21, cu lungimea de 11972,00 m situat in comuna
Rucar, judetul Arges.
Alternativele relevante posibile care au fost studiate pentru proiectul analizat pot fi grupate in doua
categorii: alternativa „zero” (nerealizarea proiectului) si alternativa realizarii proiectului.
Alternativa „zero” (nerealizarea proiectului)
Nerealizarea proiectului nu este de dorit, deoarece starea tehnica a drumului este necorespunzatoare
pentru asigurarea unui trafic rutier in conditii de siguranta.
Nerealizarea investitíei va avea ca prima consecinta deteriorarea în continuare a conditiilor de trafic, cu
mentinerea riscului pentru aciddente, ambuteiaje cu emisii importante, lungirea timpilor de parcurs,
deteriorarea vehiculelor participante la trafic, cresterea disconfortului atât pentru participantii la trafic cât si
pentru populatia locala.
Infrastructura propusa a fi reabilitata nu poate fi facuta functionala daca nu se aduce la caracteristicile
tehnice si de exploatare care sa corespunda in totalitate normelor tehnice in vigoare in Uniunea
Europeana.
Alternativa realizarii proiectului
In conditiile in care executia lucrarilor de reabilitare a drumului se va face in cel mai scurt timp,
investitia va fi mai redusa, iar in cazul in care executia se amana lucrarea va fi mai costisitoare
datorita degradarilor ce survin ulterior in structura sistemului rutier. Pentru eliminarea acestor
deficiente si avand in vedere cresterea prognozata a traficului rutier, solutia optima pentru asigurarea
continuitatii traficului la nivel admisibil este reabilitarea drumului.
In concluzie, necesitatea si oportunitatea investitiei este evidenta si cu repercusiuni pozitive pentru
locuitorii localitatilor strabatute de drumul comunal, agentii economici care isi desfasoara activitatea
in prezent pe traseul drumului DC21 si in special pentru dezvoltarea turismului in zona.

Realizarea proiectului vizeaza cresterea gradului de accesibilitate si atractivitate a zonei prin
imbunatatirea conditiilor oferite de infrastructura de transport, impulsionarea dezvoltarii
economice, a mobilitatii populatiei si fortei de munca din zona. Modernizarea drumului comunal
9
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DC21 va contribui la fluidizarea traficului, reducerea timpului de transport, realizarea transportului
in conditii de siguranta sporita. De asemenea va contribui la cresterea nivelului de educatie, de
socializare si a starii de sanatate a tuturor cetatenilor (copii, tineri, adulti, vârstnici si persoane cu
handicap) prin facilitarea accesului acestora la obiectivele culturale si de educatie aflate in
comuna. Imbunatatirea infrastructurii de transport va permite si accesul autovehiculelor
Ambulantei la locuitorii acestor zone pentru urgente medicale sau tratamente efectuate la
domiciliu si interventia rapida a autospecialelor de Pompieri sau Protectie Civila in cazul unor
evenimente nedorite: accidente, calamitati naturale sau incendii.
Alternative de alegere a amplasamentului
Lucrarile au fost proiectate astfel incat sa pastreze traseul existent al drumului.
Alternative de alegere a proiectului
Pe intreg traseul vor fi necesare urmatoarele lucrari principale:










corectarea geometriei traseului in ambele planuri (longitudinal si transversal).
aducerea structurii rutiere la parametrii tehnici corespunzători categoriei drumului.
completarea infrastructurii existente prin aport de piatra sparta.
asternerea straturilor de beton asfaltic.
executarea/corectarea acostamentelor.
executarea rigolei betonate pentru scurgerea apelor pluviale.
inlocuirea podetelor deteriorate/colmatate, necorespunzatoare.
lucrari de intretinere si decolmatare la podetele existente de pe traseu.
executarea semnalizarii rutiere.

3.3.11. Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului
Ca urmare a realizarii proiectului, localitatea va cunoaste, pe langa ridicarea nivelului de trai in zona
rurala, o dezvoltare economica si sociala prin atragerea de investitii si, implicit, crearea de oportunitati
ocupationale.
3.3.12. Alte autorizatii cerute pentru proiect
Pentru realizarea obiectivului, s-a emis: certificat de urbanism nr. 40 din 17.12.2019, eliberat de
Consiliul Judetean Arges.
3.4. Localizarea obiectivului
3.4.1 Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind
evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontierǎ, adoptata la Espoo la 25 februarie
1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001
Nu este cazul.
3.4.2. Harti, fotografii ale amplasamentului

Planul de situatie al drumului
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3.4.3. Folosintele actuale si planificate ale terenului, atat pe amplasament cat si in zonele
adiacente acestuia

Terenul pe care urmeaza a se executa investitia este in administratia Consiliului local Rucar,
conform Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei.
3.4.4. Politici de zonare si de folosire a terenului

Drumul comunal DC 21 Podu Dambovitei (DN73) - Satic va avea lungimea totala de 11972,00
m si va cuprinde:
• platforma drumului in cale curenta = 4.75 – 6.25 m
• latime parte carosabila in cale curenta = 4.00 – 5.50m
• acostamente pietruite pe ambele parti = 0.50 - 0.75 m
• 4 cm beton asfaltic cu pietris concasat BAPC 16 (BA 16 rul 50/70)
• 5 cm beton asfaltic deschis cu pietris concasat BADPC 20 (BA 20 leg 50/70)
• strat de fundatie din piatra sparta de 15cm grosime
• scarificare si reprofilare structura rutiera existenta
• rigola betonata cu sectiune triunghiulara pe o parte.
3.4.5. Arealele sensibile

Terenul care face obiectul prezentei documentatii este situat in situl Natura 2000 ROSCI0194
Muntii Piatra Craiului si in situl Natura 2000 ROSCI0381 Raul Targului-Argesel-Rausor.
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Amplasarea drumului fata de ariile protejate Natura 2000

3.5. Caracteristicile impactului potential
Impactul investitiei asupra mediului are loc in timpul implementarii proiectului si este limitat la
perioada de executie, va exercita impact negativ asupra aerului, in special prin emisii de pulberi
cu continut variat si prin emisii de vibratii si zgomot.
Efectele au caracter temporar si actioneaza in special asupra personalului muncitor, datorita
expunerii mai indelungate.
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3.5.1. Impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, calitatii apei, calitatii
aerului, zgomotului si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural
 Populatie

Raportat la situatia existenta, asfaltarea drumului va avea un impact pozitiv, prin crearea de
noi locuri de munca si prin asigurarea comunicarii intre locuitorii satului Satic si ceilalti locuitori ai
comunei, in conditii de siguranta.
 Sanatatea umana

Materialele utilizate nu contin substante radioactive sau cancerigene, deseuri toxice, rebuturi
industriale sau alte substante ori elemente daunatoare sanatatii oamenilor sau integritatii
mediului inconjurator, ele corespund conditiilor impuse de legislatia in vigoare.
 Flora si fauna

Lucrarile propuse sunt amplasate in intravilanul comunei. In aceste conditii, lucrarile propuse
nu au impact negativ asupra faunei si vegetatiei din zona.
 Factorul de mediu sol/subsol

Principalul impact asupra solului in perioada de executie a obiectivului este consecinta
ocuparii temporare de terenuri pentru platforme, organizari de santier, etc. De asemenea, pot
aparea accidente tehnologice in timpul executiei, care pot conduce la poluari punctiforme ale
solului.
 Factorul de mediu apa

In perioada asfaltarii drumului, nu exista riscul de poluare a apei, deoarece nu se vor produce
deversari de ape uzate pe amplasament.


Factorul de mediu aer

Executarea lucrarilor propuse constituie o sursa de emisii de praf si o sursa de emisie a
poluantilor specifici arderii combustibililor folositi de masinile si utilajele constructorului.
Activitatea de constructie poate avea un impact temporar (pe durata executiei) si local asupra
calitatii atmosferei.
Emisiile de praf sunt asociate lucrarilor de excavare, de manipulare si punere in opera a
pamantului si a materialelor de constructie, de nivelare si taluzare etc.
Degajarile de praf in atmosfera variaza de la o zi la alta, depinzand de nivelul activitatii, de
specificul operatiilor si de conditiile meteorologice.
Se recomanda ca circulatia utilajelor sa se faca la viteze reduse pentru a nu antrena cantitati
mari de praf si pulberi.
Daca in timpul executiei se constata emisii de pulberi in suspensie se va proceda la o umezire
corespunzatoare inainte de manipulare.
 Zgomot si vibratii

In functie de distributia spatiala a utilajelor, harta zgomotului va avea aspecte diferite.
Nivelul de zgomot rezultat in urma desfasurarii activitatii, conform Ordinului Ministerului
Sanatatii Nr.119 din 4 februarie 2014, pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica
privind mediul de viata al populatiei, prevede:
- in perioada zilei, nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A(AeqT), masurat
la exteriorul incintei conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m inaltime fata de sol, sa nu
depaseasca 55 dB si curba de zgomot Cz 50.
 Peisaj

Avand in vedere ca vor exista lucrari de modernizare a drumului existent, se considera ca
activitatea care va fi desfasurata nu va avea un impact negativ asupra peisajului zonei.
13

Memoriu de prezentare pentru:
“Asfaltare DC21 Satic, comuna Rucar”, in comuna Rucar, satul Satic, judetul Arges
Beneficiar: Comuna Rucar, judetul Arges

 Conditii culturale, patrimoniul istoric

Obiectivul analizat in prezenta lucrare nu va avea un impact negativ asupra conditiilor
culturale, obiectivelor de patrimoniu cultural, arheologic sau asupra monumentelor istorice.
3.5.2. Masuri de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului
 Factorul de mediu APA

Pentru evitarea influentelor negative asupra ecositemelor din zona, in perioada de realizare a
obiectivului se vor lua urmatoarele masuri:
- pe amplasament nu se vor depozita carburanti;
- alimentarea si reparatiile utilajelor se vor face in locuri special amenajate si ateliere;
- depozitarea deseurilor menajere sau de orice alta natura se va face in locuri special
amenajate.
 Factorul de mediu AER
Prin aplicarea unor masuri obligatorii de protejare a factorilor de mediu, pe toata durata
executiei investitiei, cumulat cu specificul de dispersie a emisiilor in teritoriu, va rezulta un nivel
de poluare/impurificare mai redus, care va conduce la efecte minore, incadrate in tipul “efecte
nedecelabile cazuistic”.
Printre masurile de protejare a factorului de mediu aer mentionam:
-masuri de reducere a nivelului incarcarii atmosferice cu pulberi in suspensie sedimentabile;
-materialele de constructii pulverulente se vor manipula in asa fel incat sa se reduca la minim
nivelul particulelor ce pot fi antrenate de curentii atmosferici;
-masuri pentru evitarea disiparii de pamant si materiale de constructii pe carosabilul drumurilor
de acces;
-se vor respecta standardele de calitate a aerului ambiental, in orice conditii atmosferice;
-sa se foloseasca numai utilaje si mijloace de transport dotate cu motoare Diesel care nu
genereaza emisii de Pb si care produc foarte putin monoxid de carbon.
 Factorul de mediu SOL
In perioada lucrarilor de constructii, pentru prevenirea unor poluari accidentale, se recomanda
urmatoarele:
- Se va evita amplasarea directa pe sol a materialelor de constructie. Suprafetele destinate
depozitarii de materiale de constructie, recipientelor golite si a deseurilor vor fi impermeabilizate
in prealabil, fie prin utilizarea de folii de plastic, de containere sau de suprafete betonate/asfaltate
pre-existente.
- Se va asigura organizarea functionala a incintelor organizarilor de santier, astfel incat
desfasurarea activitatii sa se limiteze la spatiile proiectate, in functie de specific (depozitare,
spatii manevra, etc.).
- Stratul de sol vegetal va fi indepartat si depozitat in gramezi separate si va fi reinstalat dupa
reumplerea santurilor, pentru a face posibila reinstalarea naturala a vegetatiei.
- Constructorul va aplica proceduri si va asigura implementarea masurilor de protectie a
solului impotriva eventualelor contaminari accidentale sau structurale.
- Reparatiile la utilajele si vehiculele folosite, precum si schimbul de ulei vor fi efectuate numai
la unitati service autorizate.
 Flora si fauna

Desi impactul potential asupra florei si faunei este minim sau chiar inexistent, totusi au fost
prevazute masuri pentru diminuarea impactului in perioada de constructie, masuri ce vor fi
impuse antreprenorului de lucrari. Se are in vedere inscrierea in documentatiile de licitatie a
urmatoarelor cerinte:
- Antreprenorul va delimita zona de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafetelor
vegetale;
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- Stratul de sol vegetal va fi indepartat cu grija si depozitat in gramezi separate si va fi
reinstalat dupa reumplerea sapaturii, pentru a face posibila refacerea vegetatiei;
- Santierul, drumurile de acces si cele tehnologice, si toate suprafetele al caror invelis vegetal
a fost afectat, vor fi renaturate adecvat si redate folosintei lor initiale
- Dupa interventiile antropice care pot perturba mediul natural, vor fi intreprinse actiuni de
restaurare ecologica prin tehnici de inginerie de mediu (restaurari, reabilitari), inclusiv
restaurarea stratului de sol vegetal.
- In cadrul Planului de prevenire si combatere a poluarilor accidentale (obligatie a
executantului), se vor stabili masuri de protectie impotriva poluarii ecosistemelor acvatice, o
atentie speciala trebuie acordata poluarii cu substante solide sedimentabile.
- Drumurile de santier vor fi permanent intretinute prin nivelare si stropire cu apa pentru a se
reduce praful.
- Se va evita amplasarea directa pe sol a materialelor de constructie. Suprafetele destinate
pentru depozitarea de materiale de constructie, de recipienti goliti si depozitare temporara de
deseuri vor fi impermeabilizate in prealabil, cu folie de polietilena ori se vor utiliza platforme
betonate existente sau containere mari pentru deseuri din constructii si demolari.


Zgomot si vibratii



Peisajul



Mediul social si economic

Masurile de protectie impotriva zgomotului si vibratiilor sunt urmatoarele:
• intretinerea permanenta a drumurilor contribuie la reducerea impactului sonor;
• se interzice circulatia autovehiculelor in afara drumurilor trasate pentru functionarea
santierului (drumuri de acces, drumuri tehnologice);
• utilizarea de echipamente si autovehicule cu reviziile facute la zi, astfel incat sa se evite pe
cat posibil disconfortul creat de zgomotul acestora pe perioada de lucru.
• pentru amplasamentele din vecinatatea zonelor locuite, se recomanda lucrul numai in
perioada de zi (6.00 – 22.00), respectandu-se perioada de odihna a localnicilor;
• pentru protectia anti-zgomot, amplasarea unor constructii ale santierului se va face in asa
fel incat sa constituie ecrane intre santier si localitate;
• depozitarea de materiale utile trebuie realizate in sprijinul constituirii unor ecrane intre
santier si zonele locuite.
Pentru a se evita poluarea fondului peisagistic, deseurile trebuie colectate selectiv si
depozitate in spatii special amenajate, urmand ca la un interval prestabilit sa fie colectate de
firme specializate.
Avand in vedere impactul neglijabil al activitatilor care se vor desfasura in zona analizata in
prezenta lucrare asupra mediului social si economic, nu vor fi necesare masuri de diminuare a
impactului asupra acestor componente de mediu.
Ca masuri succinte de protectie, propunem urmatoarele:
- control strict al personalului muncitor privind disciplina in santier: instructajul periodic, portul
echipamentului de protectie, verificari privind consumul de alcool sau chiar de droguri, prezenta
numai la locul de munca unde este alocat;
- verificarea, inainte de intrarea in lucru, a utilajelor, mijloacelor de transport, macaralelor
echipamentelor, mecanismelor si sculelor, pentru a constata integritatea si buna lor functionare;
- verificarea, la intrarea in lucru, in special la reluarea saptamanala, a taluzurilor la excavatii
sau diferite alte sustineri;
- verificarea indicatoarelor de interzicere a accesului in anumite zone, a placutelor
indicatoare cu insemne de pericol;
- realizarea de imprejmuiri, semnalizari si alte avertizari pentru a delimita zonele de lucru;
- controlul si restrictionarea accesului persoanelor in santier.
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3.5.3. Natura transfrontiera a impactului

Proiectul propus nu are impact transfrontier.
IV. SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI
DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU
4.1. Protectia calitatii apelor
Comuna Rucar este amplasata in bazinul hidrografic al raului Arges, de o parte si de alta a
raurilor Dambovita (cod cadastral curs apa X - 1.025.00.00.00.0) si Rausor (cod cadastral curs
de apa X - 1.025.06.00.00.0).
Reteaua hidrografica aferenta comunei Rucar este variata. Toate raurile sunt tributare
Dambovitei sau Rausorului, care se varsa la Rucar in Dambovita.
Dambovita este afluentul cel mai important al Argesului, atat ca debit cat si ca unitate
hidrografica. Are un bazin hidrografic de 2759 kmp si o lungime de 266 km. Cursul sau se
formeaza pe versantul estic al Muntilor Fagaras, din confluenta paraielor alpine Boarcasul si
Valea Vladului.
Pana la culmea Lerescu, are cursul longitudinal paralel cu creasta carpatica, iar de aici face o
cotitura spre sud, ocolind pana la est Masivul Papusa.
Valea este strajuita spre est de crestele calcaroase ale Pietrei Craiului si in continuare de
masivul cristalin al Leaotei.
Dupa ce strabate extremitatea sudica a Pietrei Craiului, formand complexul de chei „Cheile
Dambovitei” patrunde in depresiunea Campulung Muscel pe care o dreneaza in partea sa estica.
Din Masivul Leaota porneste catre sud o culme ingusta si neteda, dominata de cateva varfuri
larg boltite din care pornesc ramificatii secundare ce coboara spre Dambovita.
Din capatul sudic al culmii Marginea Domneasca pornesc ramificatiile terminale Piciorul
Gargaunele si Piscul Fruntilor, prelungite catre Valea lui Coman si Valea Chiliilor, intr-o zona cu
relief accidentat.
Dambovita strabate zona studiata intre aceste ramificatii si dealul Subcarpatic Matau.
In continuare, la iesirea din depresiune strabate dealurile subcarpatice in sectiunea luata in
studiu.
Primeste ca afluenti mai importanti pa Rausorul de Rucar pe partea dreapta, iar pe partea
stanga pe: Dambovicioara, Valea Cheii, Ghimbavul, Valea Caselor, Valea Hotaru si Valea
Badenilor.
In vedera stabilirii valorilor privind debitele maxime s-au efectuat ridicari hidrotopografice – un
profil transversal pe raul Dambovita in localitatea Satic, la 2 km aval de CH Clabucet fata de
posibilul amplasament al viitoarei constructii, pe limitele de proprietate.
Pentru determinarea debitelor maxime s-a utilizat intregul fond de date hidrometrice directe de
la statiile hidrometrice Podu Dambovitei si Malu cu Flori, la care s-au putut efectua calcule
statistice care sa conduca la rezultate suficient de sigure.
Caracteristica acestor vai este panta lor mare de scurgere, fapt ce a facilitat o eroziune
puternica asupra malurilor si fundurilor albiilor, o dovada in sprijinul aestei afirmatii constituind-o
cheile adanci, taiate in masivele de roci sedimentare si in formatiunile cristaline.
Indelungata evolutie a raului si a afluentilor sai, care a dus la formarea aspectului actual, nu
constituie un proces definitivat. Evolutia continua si astazi, inca se desfasoara diferentiat, in
functie de caracterele reliefului si de elementele fizico-geografice de pe teriotriul bazinului
hidrografic. La acestea se mai adauga si influenta constructiilor hidrotehnice realizate in bazinul
raului. Regimul scurgerii raului Dambovita este sub influenta directa a regimului pluviometric. De
altfel, alimentarea raului este mixta, nivo-pluviala, iar lungimea relativ scurta si forma
semicirculara a bazinelor hidrografice apartinand afluentilor raului Dambovita, conduc la o
concentrare rapida a apelor fluviale si deci la producerea unor debite maxime, cu valori mari.
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Debitele si nivelurile hidrologice sunt fluctuabile in timpul anului, inregistrandu-se un maxim
primavara in sezonul de suprapunere a topirii zapezilor din zona montana cu ploile maxime din
zonele mai joase.
Fragmentarea reliefului si expozitia diferita a pantelor, fac pe de o parte ca temperatura medie
sa fie distribuita neuniform, iar pe de alta determina o evidenta etajare a cantitatilor de
precipitatii.
Pentru zona in studiu se inregistreaza o cantitate medie anuala de 880 mm.
a) Scurgerea medie
In vederea determinarii debitelor medii multianuale, in sectiunea Rucar, s-au analizat unele
valori publicate in „Monografia geografica a Romaniei” si „Raurile Romaniei”, realizandu-se o
serie de corelatii de debite cu alte rauri avand regim de scurgere asemanator.
Caracterizarea scurgerii medii s-a facut urmarind pe de o parte repartitia scurgerii pe teritoriu
si pe de alta parte repartitia in timp, ce se refera la variatia scurgerii in perioada anului si de la un
an la altul.
In scopul caracterizarii teritoriale a scurgerii medii multianuale, au fost corelate debitele medii
multinauale, specifice cu altitudinea medie a bazinului de receptie (Raurile Romaniei).
Acest parametru inglobeaza totalitatea factorilor ce influenteaza genetic producerea scurgerii
medii si anume : cantitatea de precipitatii medii anuale, temperatura medie multianuala a aerului,
gradul de impadurire, gradul de fragmentare a reliefului, pantele etc.
Scurgerea medie prezinta valori ale debitelor specifice, medii cuprinse intre 4-5 l/s/kmp,
pentru partea inferioara a bazinului, 5-10 l/s/kmp, pentru partea mijlocie si 10-20 l/s/kmp, sau mai
mult, pentru zone de munte.
b) Scurgerea maxima
Scurgerea maxima se inregistreaza in general primavara-vara si provine mai ales din topirea
zapezilor, determinata in principal de ridicarea temperaturii aerului la valori pozitive si adeseori
intensificata de caderea precipitatiilor lichide. Aceasta este una din fazele importante ale
scurgerii raului Dambovita, precum si afluentilor acestuia, prin efectele pe care le produc.
Marimea si durata apelor mari si a viiturilor se afla sub influenta directa a conditiilor fizicogeografice din cadrul bazinului raului Dambovita. Se impune insa a preciza ca actualmente
scurgerea maxima este considerabil influentata si controlata de lucrarile hidrotehnice executate
pe raul Dambovita (sistemul hidroenergetic si barajul Pecineagu).
Elementul climatic reprezentat prin precipiatiile cazute este unul din factorii cei mai importanti.
In ordinea importantei trebuie mentionati factorii morfometrici si in primul rand suprafata,
relieful, solul si gradul de umezire, vegetatia si structura geologica. In acest context, in perioada
de primavara-vara, cand se produce scurgerea maxima, valorile sunt de 16-24 mc/s/kmp.
In functie de elementele dimensionale ale raului Dambovita sau/si a afluentilor sai , apele mari
au o durata variabila de la 1-2 zile, la cateva zile.
Valorile debitelor maxime cu diverse probabilitati de depasire :
Raul

Sectiunea

F (kmp)

Dambovita (aval de
Rucar
podul rutier de pe DN 73) E=431489.92
N=513486.50

392

1%

Qp% (mc/s)
5%

10%

425

240

180

Confirmare debite ABAAV (Serviciul P.B.H.H) prin adresa 11422 din 24.06.2015

Raul
Dambovita confluenta
cu paraul Rausor

Sectiunea
Rucar

F (kmp)
1%
560

564
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Aceste valori sunt determinate in regim natural de scurgere si nu contin sporul de siguranta
prevazut de STAS.
c) Scuregrea minima
In bazinul raului Dambovita perioadele de ape scazute se inregistreaza in decembrie-februarie
si mai rar in perioadele septembrie-noiembrie.
Aceasta se datoreaza cantitatilor mici de precipitatii cazute in perioada septembrie-octombrie
si a temperaturilor relativ ridicate din septembrie.
In timpul iernii, precipitatiile in cantitati mici cad sub forma solida, acumulandu-se la suprafata
solului, iar din cauza temperaturilor negative se produce inghetul apelor raurilor.
In conditiile aparitiei unei perioade cu ger puternic, are loc o scadere brusca a debitelor de
apa provenite din imobilizarea formatiunilor de gheata a apei scurse. In conditiile enumerate, raul
Dambovita si afluentii sai se alimenteaza din rezervele de apa subterana, scurgerea minima
depinzand de caracteristicile acestor rezerve.
Gradul de interceptare a acestor rezerve de ape subterane si adancimea albiilor fata de
versanti sunt factori azonali dependenti direct de factorii geologici si de evolutia albiilor in
legatura cu dezvoltarea proceselor erozionale de pe versanti si din albie.
In contextul celor de mai sus se poate concluziona ca, pentru extinderea viitoare a localitatilor
din cadrul comunei Rucar nu exista restrictii datorate posibilitatilor de a fi provocate unele
inundatii cu efecte negative sau catastrofale.
Structura hidrogeologica
Distributia apelor subterane, respectiv a celor freatice, reflecta principalele trepte si unitati de
relief in cadrul carora sunt cantonate.
Apele freatice sunt localizate in depozitele aluvionare din albia majora, in conurile de dejectie
si in depozitele de panta, reprezentate din grohotisuri si deluvii.
Panza freatica din albia majora a Dambovitei este cantonata in aluviuni la adancimi de 1.5 2.5 m. Coeficientul de filtrare apreciat pe baza lucrarilor de studii este K = 300 - 500 m/zi.
Prin grohotisuri exista o larga circulatie de apa in functie de regimul precipitatilor, K putand
ajunge la 800 - 1000 m/zi.
Natura nisipoasa a deluviului (inclusiv cel instabil) asigura o circulatie a apelor de infiltratie
spre contactul cu roca de baza, de unde se dreneaza spre patul aluvionar al vaii. Coeficientul de
filtrare este apreciat la valori intre 50 si 100 m/zi.
In zona de munte, alcatuita din roci cristaline compacte, fisurate, apele freatice se gasesc mai
ales in patura de alterare si in depozitele groase de grohotis din caldarile si vaile glaciare.
Pantele mari ale reliefului favorizeaza un drenaj intens al apelor freatice de pe interfluvii, iar
precipitatiile abundente asigura mentinerea unor mari cantitati de ape freatice in munti, marcate
de existenta numeroaselor izvoare.
In lungul principalelor linii tectonice din cadrul culoarului intramontan, umplut cu sedimente de
neogen, se gasesc ape freatice, care prin drenaj adanc se dispun in mai multe orizonturi freatice
si captive descendente.
Gradul de mineralizare a apelor este strans legat de regimul hidric al raurilor, iar
hidrochimismul este influentat de solurile si rocile care alcatuiesc regiunea.
Masivele de calcar si gresii conglomeratice (traversate de galeria aductiunii principale SaticRucar) nu au o circulatie de apa subterana, datorita faptului ca sunt situate peste cristalin,
deasupra nivelului vaii Rausor. Calcarele nu sunt carstificate, iar dislocatiile si faliile ce le strabat
sunt inchise sau umplute cu material argilos.
Chimismul apelor subterane este influentat direct de gradul de dizolvare a mineralelor din
rocile strabatute. Din analizele chimice efectuate pe probe de apa prelevate din galeriile de studii
executate in sisturi sericito-cloritoase (barajul Satic) in sisturi sericito-cloritoase se constata ca
acestea au o agresivitate de dezalcalinizare pentru betoane.
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Curgerea apelor subterane are loc sub un gradient hidraulic de cca. 2,5‰ de la NNV spre
SSE. Separarea celor doua secvente de sedimentare se face si prin valorile coeficientului de
conductivitate hidraulica.
Morfologia albiei si a versantilor
Principalul curs de apa din zona este raul Dambovita, care are o directie de curgere
aproximativ N-S, cu exceptia tronsonului Podul Dambovitei-Rucar unde directia este NE-SV.
Afluentii principali sunt Valea lui Ivan, Valea Larga, Seaca, Dambovicioara, Cheia, Izvorul si
Ghimbav pe partea stanga si Rausor de Rucar, Maldar, Frasin, Valea Mare, Clabucet, Bastiei si
Bran pe partea dreapta.
De la izvoare si pana la Satic, Valea Dambovitei este ingusta, iar din aval de Satic, valea se
largeste, avand o deschidere in albia majora de 150 m (amplasamentul barajului Satic). In jurul
depresiunii Podul Dambovitei, raul Dambovita si afluentii sai (Dambovicioara, Valea Cheii,
Ghimbav) formeaza un important complex de chei in calcare mezozoice. Intre Rucar si
Dragoslavele, valea Dambovitei este larga.
Versantii Dambovitei au pante diferite in functie de litologie si acoperirea cu deluvii. Versantul
stang, stabil, acoperit cu pasuni, sau slab impadurit, are pante mai mari in apropierea talvegului
(pana la 900) si pante mici de 15÷300 deasupra cotei 800 mdM. La baza lui, vaile ce coboara din
masivul Piatra Craiului au depus conuri de dejectie in zonele de confluenta.
Inundabilitate
Conform hartii de hazar de pe site-ul Administratiei Nationale Apele Romane, drumul nu
este inundabil la debitele cu probabilitatile de depasire Q5% si Q1%.
Conform “Planului de management al riscului la inundatii” pentru Administratia Bazinala
de Apa Arges-Vedea, publicat pe site-urile Adminstratie Nationale Apele Romane si Ministerului
Apelor si Padurilor, cap.2.5 “Zone cu risc potential semnificativ la inundatii”, tabelului 2-9 si a
planselor 4,5 si 6, zona pe care se va realiza investitia nu prezinta risc de inundatii.
In prezent, drumul prezinta degradari pe mai multe zone, cu sei si eroziuni transversale
determinate de scurgerea apelor, multe la cote inferioare malului drept al raului Dambovita, fapt
ce poate determina inundarea drumului pe multe zone de catre raul Dambovita.
Prin lucrarile de refacere a carosabilului, cota finala a acestuia la nivelul asfaltului va cu
circa 20.0 cm mai sus decat cota actuala a drumului. De asemenea, prin refacerea infrastructurii
drumului DC 21, vor fi eliminate toate declivitatile acestuia, iar cota drumului va fi superioara
cotei malului drept al raului Dambovita dar si cotelor terenurilor din terasa mal drept pe care sunt
amplasate in prezent constructii(locuinte, pensiuni) .
Luand in considerare cele de mai sus, prin lucrarile propuse se reduce seminificativ riscul
de inundare a drumului la debitul cu probabilitatea de depasire Q5%, aferent clasei de
importanta a lucrarii.
Impactul asupra apelor de suprafata si subterane
Deoarece lucrarile de modernizare a drumurilor nu se desfasoara in zona cursului raului, nu
va exista un impact asupra apelor de suprafata si subterane.
Perioada de executie a lucrarilor
Principalele surse potentiale de poluare a apei în timpul reabilitarii DC21 sunt urmatoarele:
o excavarea pamântului
o manevrarea materialelor de constructie, în special a betoanelor
o circulatia vehiculelor care vor transporta materiale de constructie si muncitorii
o traficul utilajelor de constructii
o amplasamentul ales pentru organizarea de santier.
Astfel, lucrarile de excavatii pot determina poluarea apelor de suprafata cu particule de
dimensiuni mici. Manipularea materialelor de constructie determina emisii specifice de anumiti
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compusi chimici care, prin intermediul apelor pluviale, vor ajunge si în albia râului. Accidental
este posibil ca unele produse precum carburantii sau uleiurile, sau alte produse folosite în
constructii în faza lichida sa se scurga din recipientele de depozitare.
Traficul vehiculelor grele va genera emisii ale unor poluanti gazosi (NOx, CO, SOx, compusi
din hidrocarburi, particule în suspensie etc.). În acelasi timp, vor rezulta particule din frecarea
dintre suprafata drumului si a rotilor vehiculelor. Toate acestea vor fi spalate de precipitatii si
depozitate pe sol, în apa subterana sau în corpurile de apa de suprafata.
Se apreciaza ca emisiile de substante poluante (provenite de la traficul rutier specific santierului,
de la manipularea si punerea în opera a materialelor) care ar putea ajunge direct sau indirect în
apele de suprafata sau subterane sunt minore si nu modifica categoria de calitate a apei.
Perioada de exploatare
Principala forma de poluare a corpurilor de apa de suprafata, ca urmare a exploatarii drumului,
se va produce în perioadele cu precipitatii, prin spalarea particulelor si a altor compusi solubili
depusi temporar pe suprafata drumului.
Astfel, apele pluviale colectate de-a lungul drumului sunt principala sursa de poluare. În
anotimpul ploios, mai ales în perioadele de precipitatii abundente, suprafata drumului si a
taluzurilor de umplutura acumuleaza o cantitate de apa care este dirijata spre santurile si
canalele laterale ale soselei.
Problemele ce pot aparea la “prima ploaie” (ploaie abundenta, ce intervine de obicei de doua ori
pe an, dupa perioade lungi de seceta) sunt legate de spalarea suprafetelor încarcate cu
substante poluante, precum: reziduuri de carburant nears, din gazele de esapament, reziduuri
rezultate din uzura, (în special la frâne puternice), reziduuri metalice din uzura vehiculelor,
scurgeri de uleiuri si unsori minerale, reziduuri din uzura stratului carosabil. Iarna pot exista de
asemenea substante folosite pentru înlaturarea poleiului: întreaga gama de produse solide sau
lichide ce se împrastie pe drum în urma accidentelor.
Poluantii transportati de apa din precipitatii se scurg în canalele/santurile laterale si apoi sunt
evacuati în apele de suprafata traversate de drumul analizat.
Debitul si natura substantelor poluante provenite din accidente de circulatie, poluanti potentiali
ai apelor de suprafata si subterane nu sunt usor de calculat. În caz de accidente, principala si
uneori singura masura de minimizare a riscurilor de poluare a apelor consta din rapiditatea de
adoptare a masurilor de limitare a dispersiei si de colectare a scurgerilor de poluant.
Influenta istorica a traficului asupra calitatii apelor subterane si de suprafata din zona este
considerata a fi redusa, astfel ca prin îmbunatatirea conditiilor de circulatie si de constructie a
infrastructurii, nu este de asteptat o îmbunatatire a calitatii apei atâta vreme cât celelalte surse
nu vor fi minimizate sau eliminate. Pentru orizonturile acvifere de profunzime, reabilitarea DC21
nu reprezinta un factor de risc din punctul de vedere al poluarii.
4.2. Protectia aerului
Clima zonei este temperat continentala, cu ierni moderate fata de culmile montane si veri
calduroase (dar nu caniculare, cu o medie de 20°C), toamne lungi, calde si uscate si o
temperatura medie anuala de 7°C.
Avand in vedere dispunerea altitudinala a principalelor forme de relief ce caracterizeaza
sectorul analizat, putem spune ca aceasta isi pune amprenta in mod nemijlocit asupra distributiei
maselor de aer si a mersului vremii.
Temperatura medie anuala in zonele muntilor Piatra Craiului este conturata de izoterma de
0ºC, aceasta valoare crescand in masivul Leaota la 2ºC, pe culmea Tamasului la 4ºC, iar pe
treapta mai joasa a culoarului Rucar-Bran la 6ºC.
Temperatura medie a lunii ianuarie este cea mai scazuta in portiuni restranse din masivul
Piatra Craiului (-9ºC), aceasta avand in general valoarea de -4ºC. Repartitia temperaturii medii a
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lunii iulie scoate in evidenta temperaturi ridicate in masivul Piatra Craiului (14ºC), masivul Leaota
(16ºC). Culoarele Rucar-Bran si Tamas sunt conturate deasemenea de temperatura de 14ºC.
Un element climatic cu o mare varietate este nebulozitatea. Valorile anuale ale nebulozitatii
indica o crestere a acesteia in raport cu altitudinea. In zona muntoasa, numarul mediu anual al
zilelor cu cer acoperit este de 134,8 (la Rucar), iar in zonele cele mai inalte, acest numar
depaseste 200 zile.
Precipatiile atmosferice
Variatia altitudinala a formelor de relief determina o evidenta etajare a cantitatilor de
precipitatii, dupa cum urmeaza:
- in zona masivului Piatra Craiului precipitatiile anuale cresc pana la 1000-2000 mm;
- in masivul Leaota precipitatiile anuale depasesc valoarea de 1200 mm;
- in depresiunea intramontana Rucar - Podul Dambovitei valoarea medie a precipitatiilor
anuale variaza intre 800 - 900 mm.
Perioada de executie
Executia lucrarilor proiectate constituie, pe de o parte, o sursa de emisii de praf, iar pe de alta
parte, o sursa de emisie a poluantilor specifici arderii combustibililor fosili (produse petroliere
distilate), atat in motoarele utilajelor necesare efectuarii acestor lucrari, cat si a mijloacelor de
transport folosite.
Degajarile de praf in atmosfera variaza adesea substantial de la o zi la alta, depinzand de
nivelul activitatii, de specificul operatiilor si de conditiile meteorologice.
Concentratiile de poluanti in zona de influenta maxima a zonei modernizarii drumurilor,
asociate cu conditiile meteorologice nefavorabile pot fi usor depasite, insa in zona receptorilor
sensibili (populatia, vegetatia) concentratiile se vor afla sub valorile limita pentru protectia
receptorilor.
Valoarea concentratiilor de poluanti evacuati in atmosfera nu va trebui sa depaseasca valorile
limita prevazute in Legea 104/2011, privind calitatea aerului inconjurator.
Avand in vedere faptul ca lucrarile de reabilitare a DC21 vor avea un impact nesemnificativ
asupra aerului, nu vor fi necesare masuri de diminuare a impactului asupra aerului.
Totusi va fi necesara umectarea permanenta a suprafetelor neasfaltate, iar procesele
tehnologice care produc mult praf cum este cazul umpluturilor de pamant vor fi reduse in
perioadele cu vant puternic.
De asemenea este recomandabila folosirea de utilaje cu motoare cu emisii reduse,
corespunzatoare normelor EURO III sau EURO IV. Utilajele si mijloacele de transport vor fi
verificate periodic in ceea care priveste nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii
in gazele de esapament si vor fi puse in functiune numai dupa remedierea eventualelor
defectiuni.
Se recomanda ca la lucrari sa se foloseasca numai utilaje si mijloace de transport dotate cu
motoare Diesel care nu genereaza emisii de Pb si care produc foarte putin monoxid de carbon.
Perioada de operare
Singura masura aplicabila este respectarea normelor europene privind calitatea carburantilor si
de asemenea asigurarea pe plan national a existentei unui parc de autovehicule ce respecta
normele de poluare impuse.
Reducerea emisiilor de poluanti în aer va putea fi realizata si prin introducerea unor restrictii de
viteza în zonele situate în vecinatatea localitatilor, cunoscând fiind faptul ca vitezele de rulaj mari
conduc la emisii semnificative de poluanti datorita cresterii consumului de carburant.
Concentratiile factorilor de poluare ai aerului, ca urmare a traficului actual si viitor, se situeaza
sub limitele admise. Pe viitor, vehiculele vor trebui sa respecte standardele europene, prin
urmare factorii de poluare vor fi redusi foarte mult.
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4.3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
In cadrul activitatii care face obiectul prezentei lucrari, nu se emit zgomote si vibratii peste
limitele admise de norme.
Propagarea zgomotului depinde de urmatorii factori:
-natura amplasarii topografice, vegetatie, constructii existente in apropiere;
-conditii climatice – vinturi dominante;
-structura traficului rutier ( vehicule usoare sau grele);
-conditii de circulatie ( numar vehicule/ora, viteza de circulatie);
-caracteristici tehnice ale traseului.
4.4. Protectia impotriva radiatiilor
Activitatile desfasurate nu contin surse de radiatii, deci nu sunt necesare masuri speciale de
protectie impotriva acestora.
Se vor respecta directivele europene legate de protectia mediului, OUG 195/2005, aprobata
prin Legea 265/2006, precum si actele normative subsecvente.
4.5. Protectia solului si subsolului
Comuna Rucar din judetul Arges este situata pe extremitatea sudica a incantatoarei
depresiuni intramontane cu valente istorice si turistice Bran-Rucar, pe vechiul drum comercial si
diplomatic al tarii, drum care facea legatura dintre Brasov si vechile cetati de scaun ale Tarii
Romanesti, Campulung, Targoviste si mai tarziu, Bucuresti, in apropierea paralelei de 45 grade
latitudine Nordica, pe DN 73 dintre Pitesti-Campulung-Brasov.
Asezata la o altitudine de 750 metri fata de nivelul marii pe versantul sudic al culmilor
maiestuoase ale M-tilor Piatra Craiului, dar si la poalele australe ale masivului Fagarasilor, pe
portiunea mai joasa a acestora, constituita de lantul muntos Iezer - Papusa, localitatea Rucar se
afla la o distanta aproape egala de Campulung si de Bran (25 -30 Km) si tot asa de resedintele
judetelor limitrofe Brasov (Brasov) si Dambovita (Targoviste) ori a judetului de bastina, Arges
(Pitesti) 63-72 km.
Zona de amplasare se gaseste in sectorul de jonctiune a Carpatilor Meridionali cu cei Orientali
pe formatiuni geologice reprezenate prin sisturi cristaline care apartin seriei de Leaota (in
principal sisturi cuarto-sericitoase) si seriei de Cumpana (paragnaise si sisturi micacee cu clorit si
albit) cu dezvoltare mai larga in versantul stang al Vaii Dambovitei si pe formatiuni sedimentare
(calcare-jurasice si marno-calcare, conglomerate si gresii cretacice) ce apar in special pe
versantul drept al Dambovitei.
Formatiunile acoperitoare, de varsta cuaternara sunt reprezentate prin depozite aluviale,
deluviale si de grohotis.
Depozitele aluviale sunt grosiere (60% bolovani si blocuri pana la 0,5 m3 si 40% pietris si
nisip), in zona amplasamentului putand atinge grosimea de 15 m si acopera patul vaii incepand
de la baza celor doi versanti cu o dezvoltare mare in lungul vaii Cascoe. Depozitele au o
structura neogena grosiera, cu permeabilitate mare.
Deluviul are grosimi cuprinse intre 2 si 3 m in versantul drept , si grosimi cuprinse intre 4 si 5
m in versantul stang, fiind de natura argiloasa –nisipoasa cu fragmente angulare, cu sisturi si
gnaise cuarto- micacee.
Grohotisul se dezvolta la baza versantului stang al Vaii Dambovitei, sub forma de benzi
inguste cu latimea de 10-15 m si grosimi de 6-7 m, fiind constituit dintr-o aglomerare necoeziva
de blocuri de sisturi cristaline si rar calcare.
Roca de baza este complet acoperita si apare in doua aflorimetre mici la baza versantilor, fiind
reperzentata prin sisturi si gnaise cuarto- micacee sistuase, local intalnindu-se si gnaise
cuartitice. In masa rocii se individulalizeaza frecvente ochiuri si lentile de cuart, iar orientarea
sistuozitatii este uniforma in ambii versanti.
Geomorfologie
Zona de amplasament este incadrata de masivele Piatra Craiului (Vf. Pietricica de 1.764m) si
Leaota (Vf. Pripeasca de 1.357 m), la est culmile montane ce se desprind din grupa Iezer22
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Papusa(Vf. Papusa de 2.391m), spre vest , si culoarul Rucar-Bran (altitudinea 1.290m) spre sudvest.
Catre Valea Dambovitei coboara, de asemenea, plaiurile Pecineagu, Bretenu, Draganul si
Capitanului cu inaltimi cuprinse intre 1.200m si 1.900m.
Stabilitatea pantelor
Structura si tectonica zonei, precum si gradul ridicat de acoperire vegetala, constituie factorii
principali de influenta a proceselor de modelare a reliefului.
Fenomenele fizico-geologice intalnite in zona sunt:
- alunecari pe versanti, care apar pe versantul stang al Dambovitei, intre Valea Clabucetului si
Cheile Dambovitei (cauza principala a producerii alunecarilor, ce afecteaza deluviul si roca
alterata pe o grosime de circa 3-4 m, constituind-o stagnarea apei pe versant), alte alunecari
aparand sporadic pe vaile paraurilor afluente, in versantii despaduriti;
- prabusiri de blocuri din zonele cu relief accidentat si care se acumuleaza la baza pantelor
sub forma de grohotisuri cu stabilitate redusa, fiind formate din blocuri cu dimensiuni pana la 50
cm.
Solurile
In zona sectorului superior al Vaii Dambovitei traverseaza un spatiu cu munti mijlocii si mici
(cu inaltimi cuprinse intre 600-700 m pe firul vaii si 1.200-1.500 m pe interfluvii), alcatuiti din roci
cristaline (sisturi sericito-cloritoase si cuarto- micacee, gresii), cu un climat specific (temperatura
medie 3-50 C, precipitatii peste 1.000 mm/m2 /an) si o vegetatie montana (molid, uneori in
amestec cu fag si alte rasinoase, vegetatie ierboasa acidofila, muschi verzi, in unele locuri chiar
ericacee).
In pedopeisaj s-a remarcat intrepatrunderea a doua clase de soluri, functie de geomorfologia
versantilor si treptele altitudinale: cambisoluri si spodosoluri.
Prima clasa este reprezentata de soluri brune acide , care sunt prezente pe versantii montani
cu altitudini medii (600 - 1.200 m), puternic inclinati, care in conditiile unor precipitatii bogate
asigura un regim hidrologic percolativ repetat solului. Sub o vegetatie arborescenta, in care
predomina rasinoasele si vegetatia ierboasa acidofila, activitatea biologica este intensa in litiera
si in orizontul superior, unde apare un humus (predomina acizii fulvici) de tip mull, mull-moder,
moder.
Aceste soluri bruno acide sunt caracterizate de o textura luto-prafoasa, nisipo-lutoasa,
uniforma pe profil, avand pH-ul acid (4,5 - 5), saturatia in baze cel mult 55% si in general un
volum edafic mic.
Geomorfologia variata a determinat o dinamica accentuata a versantilor si implicit o evolutie
diferita a invelisului de sol, astfel ca in asociatie cu solurile brune acide se intalnesc soluri din
etajul montan superior precum si litosoluri(soluri slab evoluate cu volum edafic foarte mic si care
imprumuta proprietatile caracteristice de la vecinele lor), precum si variante erodate, acolo unde
textura lutoasa si stagnarea apei in deluviu au determinat alunecari de teren, cu o frecventa mai
mare pe versantul drept al Vaii Dambovitei. Solurile brune acide au un areal dominant in
sectorul inferior al zonei , ponderea lor scazand odata cu altitudinea si modificarea profilului
versantilor (spre interfluvii, unde panta este mai scazuta).
In sectorul superior, muntele se gaseste in elementul sau, cu versanti domoli si masivi pe roci
cristaline si vai inguste.Aici se afla etajul molidisurilor si etajul alpin inferior, la 1.200-1.300 m, cu
o clima umeda si rece (temperatura medie anuala de 3-40 C, cantitatea de precipitatii mai mare
de 1.000 mm/m2/an) - conditii pentru un regim hidric repetat percolativ. Covorul vegetal este
compus din paduri de molid, uneori fag cu molid, in parterul acestora, avand muschi verzi, ierburi
si buruieni acidofile de padure, uneori ericacee.
In aceste conditii pedogenetice s-au format solurile brune feriiluviale, in care la suprafata
profilului se creeaza un orizont de bioacumulare, rezultatul unei slabe activitati biologice, cu o
perioada bioactiva foarte scazuta (130 zile). Sub acest orizont s-a format un orizont Bs, spodic,
prin acumularea de material amorf(humus iluvial si sescvioxizi), culori de la brun-roscat inchis
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pana la galben –roscat, slab structurat sau fara structura, cu o capacitate de schimb cationic
relativ mare, urmat direct de roca compacta sau material dezagregat neconsolidat. Aceste soluri
au textura grosiera (maxim20% argila) si uniforma pe tot profilul, reactie puternic acida, fiind
puternic oligobazice.
Pe arealele de platou interfluvial , unde pantele sunt line , apa de infiltratie a percolat intens
profilul de sol, astfel ca a avut loc un proces de eluviere a materiei organice si a sescvioxizilor,
formand un orizont Es (spodic) in care continutul in materie organica, Fe total si Fe liber a
inregistrat un minim pronuntat.
In orizontul superior se observa o mare acumulare de materie organica in curs de humificare,
iar in orizontul inferior o iluviere a humusului si a sescvioxizilor (Bhs). Acestea reprezinta
podzolurile, formate pe materiale parentale sarace in calciu, fier si magneziu, cu un covor
vegetal alcatuit din molidisuri cu ericacee si muschi.
Datorita conditiilor litologice , aceste soluri se intalnesc in ascociatie cu litosoluri, dar si cu
soluri brune acide, criptospodice (unde precesele de eluviere se produc datorita preceselor de
inghet-dezghet), podzoluri feriiluviale brune (fara procese de levigare a humusului), inclusiv
variante pseudogleizate (datorita stagnarii apei de infiltratie in profilul de sol).
Pe tot arealul analizat exista o asociere a celor trei mari tipuri de sol de-a lungul profilului
versantilor, functie de panta acestora, gradul de dezagregare a substratului litologic si a covorului
vegetal si de conditiile topoclimatice.
De asemenea exista si areale lipsite de invelis pedologic, in care rocile dezagregate apar sub
forma de stancarii sau, prin acumulare la baza versantilor, sub forma de trene de grohotis,
constituite din sisturi cristaline si calcare , uneori slab inierbate.
Zona de albie majora si minora prezinta o dinamica accentuata , atat geomorfologic, cat si
pedologic, asfel ca aici se inatlnesc numai soluri tinere, soluri aluviale si foarte tinere- protosoluri
aluciale. Procesele de solificare fiind incipiente, sunt dictate de conditiile de mediu:material
parental provenit din dezagregari de pe versanti sau transportate de ape (sisturile cristaline),
climat montan, dinamica apelor, specifica sectorului superior (viituri foarte dese care modifica
uneori si albia majora). Aceste viituri provoaca chiar schimbarea sensului proceselor de solificare
(procese anaerobe pe zonele inundate, aluvionari, indepartarea invelisului de sol prin eroziune).
Structura si tectonica
Zona amenajarii constituie rama cristalinului epizonal al seriei Leaota peste care, dupa
exondare s-au depus, in golfuri marine, formatiuni sedimetare jurasice si cretacice.
Complexul cristalin este afectat de mai multe sisteme de fracturi majore umplute cu brecii,
insotite de falii secundare si fisuri. Acestea sunt extinse mai ales pe versantul drept al
Dambovitei intre valea Clabucet si Cheile Dambovitei. Formatiunile sedimentare jurasice si
cretacice sunt si ele intens fragmentate tectonic.
O caracteristica a acestei regiuni muntoase este dispunerea culmilor principale si a liniilor de
fragmentare tectonica pe o directie predominanta N-S, conforma directiei de cutare a Carpatilor
Orientali, perpendiculara pe cea a cristalinului Carpatilor Meridionali.
Surse de poluare a solului si subsolului
Sursele existente de poluare a solului pe traseul drumului sunt reprezentate de:
- depozitarea necontrolata a deseurilor provenite de la localitaatile învecinate drumului
si din activitaatile turistice;
- circulaatia rutiera atât pe DC21, cât si pe pe drumurile învecinate, prin depuneri de
emisii, depuneri de particule din eroziunea mecanismelor de rulare, scurgeri de
produse petroliere spalate de apele de precipitaatii, agenati chimici folosiati la
dejivrare.
Perioada de reabilitare
Activitatile specifice santierului implica manipularea unor cantitaati importante de substanate
poluante pentru sol si subsol. În categoria acestor substanate trebuie inclusi carburanatii,
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vopselele, solvenatii, pulberile antrenate de apele de precipitaatii si/sau curenatii de aer etc.
Aprovizionarea, depozitarea si alimentarea utilajelor cu carburanati reprezinta activitati potenatial
poluatoare pentru sol si subsol, în cazul pierderilor de carburant si infiltrarea acestuia în teren.
O alta sursa potenatiala de poluare dispersa a solului si subsolui este reprezentata de activitatea
utilajelor în fronturile de lucru. Utilajele, din cauza defecatiunilor tehnice, pot pierde carburant si
ulei.
Neobservate si neremediate, aceste pierderi reprezinta surse de poluare a solului si subsolui,
cantitati mari deversate riscând sa degradeze si subsolul si calitatea apelor subterane.
În sinteza, principalii poluanati ai solului proveniati din activitatile de reabilitare a DC21 sunt
grupati dupa cum urmeaza:
- poluanati direcati, reprezentati în special de pierderile de produse petroliere care apar în timpul
alimentarii cu carburanati, a funcationarii defectuoase a utilajelor etc. La acestea se adauga
pulberile rezultate în procesele de excavare, încarcare, transport, descarcare a pamântului
pentru terasamente.
- poluanati ai solului prin intermediul mediilor de dispersie, în special prin sedimentarea
poluanatilor din aer, proveniati din circulaatia mijloacelor de transport, funcationarea utilajelor de
construcatii.
- poluanati accidentali, rezultati în urma unor deversari accidentale la nivelul zonelor de lucru sau
cailor transport si de acces.
- poluanati sinergici, în special asocierea SO2 cu particule de praf.
Perioada de exploatare
Poluanatii care caracterizeaza calitatea aerului în perioada de exploatare a DC21 sunt cei
datorati traficului auto. Dintre acestia, NOX, SO2 si metalele grele (în special Pb) sunt cei mai
periculosi pentru contaminarea solului.
Exploatarea drumului se va face cu generarea unor concentraatii semnificative de poluanati de-a
lungul întregii perioade de funcationare, poluanati al caror efect direct cumulativ asupra solului
reprezinta principala sursa de poluare.
Impactul asupra solului este redus strict la perioada de construire, etapa care se deruleaza cu
respectarea masurilor prezentate anterior.
Dupa finalizarea proiectului este necesara demontarea lucrarilor provizorii si curatarea zonelor
afectate de organizarea de santier.
Perioada de reabilitare
Principalul impact asupra solului în perioada de reabilitare il va reprezenta ocuparea temporara
de terenuri pentru drumuri provizorii, platforme, baze de aprovizionare si producatie, organizari
de santier, halde de deseuri etc. Reconstrucatia ecologica a zonei este obligatorie.
Impactul produs asupra solului de cumulul de activitaati desfasurate în perioada de reabilitare
este important. Toate suprafetele ocupate vor induce modificari stucturale în profilul de sol.
Perioada de exploatare
Principalii poluanati rezultaati din traficul auto sunt: monoxidul de carbon (CO), oxizii de azot
(NOx), hidrocarburi parafinice si aromatice (Hc), oxizi de sulf (SO, SO2), particule – în cazul
alimentarii cu combustibili diesel - plumb si compusi ai plumbului – formaati la utilizarea aditivilor
pe baza de plumb.
Pe lânga efectul direct al acestor poluanati asupra mediului, mai exista si efecte indirecte.
Atmosfera este spalata de ploi, astfel încât poluanatii din aer sunt transferaati în ceilalati factori
de mediu (apa de suprafaata si subterana, sol, vegetaatie, fauna) si ajung în final sa afecteze
sanatatea omului.
Masurile de diminuare a impactului asupra solului sunt reprezentate de aprovizionarea
carburantilor direct cu cisterne auto, ori de cate ori este necesar, achizitionarea vopselei pentru
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marcaje in recipienti etansi si descarcarea acesteia direct in utilajele de lucru si verificarea
tehnica periodica a echipamentele si utilajele de lucru.
În perioada de exploatare o problema ar putea fi reprezentanta de depozitarea ilegala pe sol a
deseurilor rezultate din activitaatile turistice.
Se apreciaza ca nu pot interveni schimbari în calitatea si structura solului si subsolui, decât în
cazul unor deversari accidentale semnificative si a neintervenatiei la timp a celor abilitaati.
4.6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice
Vegetatia zonei este reprezentata de paduri, ocupand versantii pana la altitudinea de 1.700 1.800 m, limita superioara fiind marcata de raristi de padure si de tufarisuri.
Dupa variabilitatea specifica a componentei padurilor si succesiunea altitudinala a speciilor
determinate au fost identificate urmatoarele etape de vegetatie:
 Etajul montan inferior
 Etajul montan mijlociu
 Etajul montan superior
 Etajul subalpin.
Vegetatia specifica etajului montan inferior se inscrie in subzona fagului, padurile fiind
reprezentate de fag, in amestec cu alte foioase si putine conifere. Acest tip de padure este
prezent pe suprafete mici, pe versantul stang al Vaii Dambovita, intre confluentele acesteia cu
Valea Dragoslavele si Valea cu Apa.
Etajul montan mijlociu constituie un etaj de tranzitie intre subzonele fagului si a molidului,
padurile reprezentand un mozaic de diferite amestecuri(fag, brad, molid). Proportia fiecarei specii
in aceste amestecuri este variata, fiecare dintre ele putand participa in proportie de 10-90%.
Limita superioara este considerata ca fiind cea a fagului si se situeaza la altitudinea de 1.4001.500m, cu variatii destul de mari, in functie de anumite conditii locale sau de activitatile
antropice.
Vegetatia caracteristica etajului montan superior, inscrisa in subzona molidului, este
reprezentata de paduri aflate intre limita superioara a fagului si cea a zonei forestiere. Padurile
sunt constituite din molid pur sau molid in amestec cu brad la partea superioara. Cu mici exceptii,
majoritatea padurilor de pe versantul drept se inacdreaza in acest etaj. Pajistile secundare , in
special cele de pe versantul stang,au in componenta Festuca rubra, Agotis tenuis, Nardus
stricta, fiecare cu o participare diferita. Pajistile primare, in special cele situate pe versantul drept,
constituie prelungiri ale pajistilor din zona alpina, modificate datorita pasunatului din zona.
Vegetatia specifica etajului subalpin este reprezentata de raristi de limita, alcatuite din
amestec de molid, jnepeni, arin si salcii, care bordeaza limita superioara a molidisurilor.
Cele mai reprezentative suprafete sunt prezente pe culmile muntilor Pecineagu, Draxin,
Cascoe si punctiform, pe versantul drept, in zona Vf. Tamasul mare.Pajistile nu sunt prezente la
nivelul acestui etaj, cu exceptia unor pajisti secundare de tip Nardus stricta amestecata cu
Festuca supina, aparute in urma defrisarii raristilor.
Terenul care face obiectul prezentei documentatii este situat in situl Natura 2000 ROSCI0194
Muntii Piatra Craiului si in situl Natura 2000 ROSCI0381 Raul Targului-Argesel-Rausor.
Proiectul propus intra sub incidenta art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007,
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei
salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare. Impactul va fi tratat pe larg in capitolul X.
Lucrarea de reabilitare si modernizare a drumului deja existent va conduce la intensificarea
factorilor de stres asupra ecosistemelor naturale, atât prin lucrarile directe de constructie si
amenajare cât si prin efectele ce se vor mentine pe toata durata exploatarii, ca urmare a
intensificarii traficului rutier.
Aceste modificari vor conduce la pierderi la nivelul diversitatii biologice prin simplifcarea
sistemelor, conducând la cresterea sensibilitatii acestora.
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Aceasta zona este deja afectata de numeroase interventii antropice pentru care se prevede o
crestere în intensitate ca urmare a usurarii accesului persoanelor neautorizate si a turistilor prin
modernizarea drumului. Dintre aceste pericole deja existente amintim:
- exploatari forestiere ce nu sunt urmate de replantari - defrisari, taieri ras si lucrarile silvice care
au ca rezultat taierea arborilor pe suprafete mari
- pasunatul intensiv si necontrolat
- practicarea sporturilor extreme: enduro, motor de cross, masini de teren
Lucrarile de constructie si/sau modernizare de drum au urmatoarele impacte potentiale asupra
florei si vegetatiei:
o Denudarea/eliminarea solului si o parte a vegetatiei suport, ceea ce conduce la aparitia unor
zone în care substratul a fost tulburat si care deseori sunt lipsite de vegetatia de baza. Aceasta
interventie poate favoriza instalarea unor specii pioniere, ubicviste, schimbând astfel caracterul
initial al ecosistemului respectiv;
o În aceste situatii se recomanda replantari, având însa în vedere atât criteriul temporal
(rapiditatea cu care diferitele specii se dezvolta si sunt capabile sa stabilizeze solul) cât si cel de
specificitate (se recomanda plantarea unor specii native, caracteristice suprafetelor respective în
stadiul premergator interventiei).
o Modificari în viteza vânturilor (culoare de vânt), insolatiei, putând rezulta în doborâturi de vânt
si rupturi de zapada; aceste deschideri au ca rezultat si cresterea incidentei atacurilor
defoliatoarelor, în special a ipidaelor si limantridaelor.
Pe lânga fragmentarea habitatelor, în perioada de exploatare a DC21 reabilitat exista riscul
poluarii habitatelor cu emisii datorate traficului.
4.7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public
Prin asfaltarea drumului comunal existent, se va resimti un impact pozitiv prin asigurarea unui
trafic rutier in conditii de siguranta si prin restabilirea legaturii intre localitati si localnici. Prin
masurile care vor fi luate, proiectul analizat in prezenta lucrare nu va avea impact negativ asupra
conditiilor de viata ale locuitorilor (schimbari asupra calitatii mediului, zgomot, scaderea calitatii
hranei).
Este necesara informarea de urgenta a populatiei din zona, in cazul producerii unor
evenimente sau accidente cu impact asupra mediului.
In perioada de executare a obiectivului, exista un potential de producere a unor accidente
care pot avea loc in legatura cu populatia din zona lucrarilor, neobisnuita cu concentrarile de
trafic intens pe drumurile de acces sau din zonele afectate de lucrari.
De asemenea, populatia poate fi afectata de lucrari neterminate sau nesemnalizate
corespunzator. De obicei victimele sunt copiii, mai curiosi si mai putin avizati, atrasi de caracterul
de noutate al santierului, iar perioada cea mai nefasta este a zilelor cand nu se lucreaza si
controlul accesului la punctele de lucru este diminuat. Avand in vedere nivelul relativ redus al
lucrarilor proiectate se apreciaza ca acest tip de risc este minor.
Masuri de diminuare a impactului
Deoarece lucrarile de reabilitare a DC21 vor avea impact pozitiv asupra mediului social si
economic nu va fi necesara luarea de masuri de diminuare a impactului asupra acestei
componente analizate.
Prin finalizarea investitiei, peisajul nu va suferi, în general, modificari semnificative. Amintim
faptul ca este vorba de reabilitarea unui existent in zone anterior modificate antropic, cu echilibre
naturale deja modificate. Eventualele ramblee nou create vor fi acoperite cu sol vegetal si
replantate specii vegetale locale, a caror compozitie seminciera trebuie sa tina cont de
caracteristicile stratului vegetal descrise anterior, pe toata lungimea si suprafata acestora.
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Pentru a restrânge efectul asupra peisajului, prin graficele de lucrari se va prevedea o esalonare
a executiei, astfel încât o portiune începuta sa fie terminata integral si redata zonei într-o
perioada cât mai scurta de lucru.
4.8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament
Societatea de consum a adus, pe lânga binefacerile sale si multiple probleme dificile, printre
care cele de ordin tehnic, economic si juridic, privind existenta deseurilor si cerinta eliminarii
(diminuarii) acestora. Una dintre numeroasele probleme ale vietii moderne o constituie cea a
stocarii, neutralizarii ori eliminarii deseurilor.
Gestionarea deseurilor se face in conformitate cu prevederile legale cuprinse in Legea Nr. 211
din 15 noiembrie 2011, privind regimul deseurilor.
Gestionarea deseurilor trebuie sa se realizeze fara a pune in pericol sanatatea umana si fara
a dauna mediului, in special:
a) fara a genera riscuri pentru aer, apa, sol, fauna sau flora;
b) fara a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
c) fara a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.
4.8.1. Tipuri si cantitati de deseuri

In perioada de asfaltare a drumului comunal, vor rezulta urmatoarele categorii de deseuri:
- Deseuri menajere si asimilabile din activitati administrative (cod 20 03 01, stare fizica solida);
- Deseuri materiale plastice (cod 17 02 03, stare fizica – solida)
- Deseuri de beton (cod 17 01 01, stare fizica - solida);
- Deseuri de amestecuri metalice (cod 17 04 07, stare fizica – solida);
- Deseuri din lemn (cod 17 02 01, stare fizica – solida);
- Pamant excavat (cod 17 09 04, stare fizica – solida).
Deşeuri produse, colectate, stocate temporar (tipuri, cantităţi, mod de depozitare)
Nr.crt.
Denumire deseu/ Cod
Stare
Instalatie/
Cantitate
Depozitare
deseu conf. HG 856/2002
fizica
sectie
previzionata
temporara
1.
Deseuri menajere si
solida
Construirea
0,5 t/an
Eurocontainer
asimilabile din activitati
drumului
administrative / 20 03 01
2.
Deseuri materiale plastice /
solida
Construirea
0,01 t/luna
Spatiu special
17 02 03
drumului
amenajat
3.
Deseuri de beton / 17 01 01
solida
Construirea
0,10 t/luna
Spatiu special
drumului
amenajat
4.
Deseuri de amestecuri
solida
Construirea
0,10 t/luna
Spatiu special
metalice / 17 04 07
drumului
amenajat
5.
Deseuri din lemn/
solida
Construirea
0,05 t/luna
Spatiu special
17 02 01
drumului
amenajat
6.
Pamant excavat / 17 09 04
solida
Construirea
2 mc/luna
Spatiu special
drumului
amenajat

În perioada de exploatare a DC21 reabilitat vor rezulta o serie de deseuri specifice transportului
rutier dar si deseuri datorate unui comportament neadecvat al participantilor la traficul rutier cum
ar fi aruncarea de diverse amalajele, dar nu numai, din autovehicolele în mers direct în natura
sau în special în parcajele amenajate. Aceste deseuri sunt de natura deseurilor menajere, ele
vor trebui curatate prin grija personalului de exploatare a drumului. Pe baza datelor de trafic se
estimeaza o cantiate de deseuri menajere de circa 2-3 mc/an.
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4.8.2. Modul de gospodarire a deseurilor

Deseurile menajere si asimilabile rezultate din activitati administrative, vor fi colectate
in zone bine stabilite, de unde vor fi preluate de catre firme specializate, pe baza de
contracte.
Managementul deseurile rezultate din activitatea de santier va fi asigurat de constructorul
autorizat care va executa lucrarile de investitii.
Pamantul decopertat va fi refolosit pentru amenajarea spatiilor de pe marginea drumului.
4.9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase
Nu este cazul.
V. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI
Monitorizarea mediului reprezinta un ansamblu de operatiuni, privind supravegherea,
evaluarea, prognozarea si avertizarea, in scopul interventiei operative pentru mentinerea starii de
echilibru a mediului.
Constructorul este responsabil cu monitorizarea activitatii de pe teren pentru a respecta
normele legale privind protectia mediului. Aceasta activitate de monitorizare trebuie sa fie
realizata de o persoana fizica atestata, care este neutra.
Autoritatea locala pentru protectia mediului va asigura consiliere, informare si control in
domeniul protectiei mediului.
Colaborarea permanenta dintre aceasta si intreprinzator pe parcursul perioadei de reabilitare
a obiectivului reprezinta o conditie obligatorie pentru incadrarea impactului activitatilor
desfasurate in limitele admisibile.
Exceptiile posibile de depasire a limitelor admisibile, strict locale si numai pe perioade limitate,
vor fi analizate de la caz la caz.
Acestea se pot referi la depasirea concentratiilor admise de particule in suspensie in aer in
zonele frontului de lucru si la depasirea nivelelor acceptate de zgomot si vibratii pe sectoarele cu
trafic greu.
Sesizarile si propunerile populatiei trebuie luate in considerare si rezolvate cu promptitudine.
Pe toata perioada lucrarilor de executie se va urmari mentinerea zonelor de lucru curate fara
deversari de carburanti la nivelul solului.
Asfaltarea drumului va asigura conditii moderne de circulatie si va contribui la dezvoltarea
generala a zonei din punct de vedere economic, social si turistic, ceea ce va compensa efectele
negative, adverse ale obiectivului.
Beneficiarul va raspunde cu promptitudine solicitarilor Agentiei pentru Protectia Mediului
Arges.
VI. INCADRAREA PROIECTULUI IN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE
NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA COMUNITARA (IPPC, SEVESO, COV, LCP,
Directiva - cadru apa, Directiva - cadru aer, Directiva - cadru a deseurilor)
Directiva IPPC
Prevederile Directivei 96/61/CE privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, cunoscuta sub
denumirea de directiva IPPC, au fost transpuse in legislatia nationala prin Legea nr. 278 din 24
octombrie 2013, privind emisiile industriale.
Anexa la aceasta lege nu mentioneaza proiecte de tipul celui prezentat in acest memoriu.
Directiva SEVESO
Prevederile Directivei 96/82/CE privind controlul accidentelor majore in care sunt implicate
substante periculoase (SEVESO II) au fost transpuse in legislatia nationala prin Hotarârea
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Guvernului nr. 804/2007 privind controlul activitatilor care prezinta risc de accident major in care
sunt implicate substante periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul Ministrului
Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului nr. 1084/2003 privind aprobarea procedurilor de
notificare a activitatilor care prezinta pericole de producere a accidentelor majore in care sunt
implicate substante periculoase, a accidentelor majore produse, etc.
Proiectul nu se incadreaza in domeniul avut in vedere de Hotarârea Guvernului nr. 804/2007.
Directiva COV
Prevederile Directivei 94/63/CE privind controlul emisiilor de compusi organici volatili (COV)
rezultati din depozitarea carburantilor si din distributia acestora de la terminale la statiile de
distributie a carburantilor, au fost transpuse in legislatia nationala prin Hotarârea Guvernului nr.
568/2001 privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili
rezultati din depozitarea, incarcarea, descarcarea si distributia benzinei la terminale si la statii de
benzina, Republicat.
Directiva LPC
Prevederile Directivei 2001/80/CE privind limitarea emisiilor de poluanti in aer proveniti de la
instalatiile mari de ardere (Directiva LCP) au fost transpuse in legislatia nationala prin Hotarârea
Guvernului nr. 440/2010 privind stabilirea unor masuri pentru limitarea emisiilor in aer ale
anumitor poluanti proveniti de la instalatiile mari de ardere.
Proiectul nu intra in categoria instalatiilor mari de ardere.
Directiva – cadru apa
Directiva – cadru privind apa (2006/60/CE) a fost transpusa in legislatia nationala prin Legea nr.
310/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 107/1996 – legea apelor.
Implementarea proiectului se va face astfel incât sa respecte prevederile din Legea nr. 107/1996
cu modificarile si completarile ulterioare, prin realizarea unui management corect al apelor uzate
in perioada de constructie si prevenirea scurgerilor de poluanti in timpul constructiei si
exploatarii, astfel incât sa nu existe efecte asupra apelor subterane.
Directiva – cadru aer
Directiva privind calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat pentru Europa a fost transpusa
in legislatia nationala prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator.
Proiectul nu va afecta calitatea aerului, având doar influenta temporara locala in perioada de
constructie.
Directiva – cadru deseuri
Directiva 2008/98/CE privind deseurile si abrogarea unor directive a fost transpusa in legislatia
nationala prin Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor.
Evidenta deseurilor se realizeaza in conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr.
856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile,
inclusiv deseurile periculoase.
VII. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER
7.1. Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier
Pe drumul comunal DC21 Podu Dambovitei (DN73) – Satic va fi adoptat urmatorul sistem
rutier:
- 4 cm beton asfaltic BAPC 16 (BA 16 rul 50/70);
- 5 cm beton asfaltic BADPC 20 (BA 20 leg 50/70);
- 15 cm piatra de calcar;
- sarificare si reprofilare pietruire existenta.
7.2. Localizarea organizarii de santier
Drumul propus spre modernizare este DC21 Podu Dambovitei (DN73) - Satic cu lungimea de
11972,00 m.
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7.3. Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier
Prin solutiile tehnice si masurile adoptate pentru prevenirea unor poluari accidentale, impactul
asupra mediului, a lucrarilor organizarii de santier, este considerat redus.
7.4. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in
mediu in timpul organizarii de santier
Principala sursa de impurificare a atmosferei, caracteristica perioadei de realizare a
obiectivului, va fi reprezentata de functionarea utilajelor tehnologice si a mijloacelor de transport.
Prin aplicarea unor masuri obligatorii de protejare a factorilor de mediu, pe toata durata
executiei investitiei, cumulat cu specificul de dispersie a emisiilor in teritoriu, va rezulta un nivel
de poluare/impurificare mai redus, care va conduce la efecte minore, incadrate in tipul “efecte
nedecelabile cazuistic”.
Printre masurile de protejare a factorului de mediu aer mentionam:
-stropirea cu apa a drumurilor de acces in perioadele lipsite de precipitatii;
-evitarea activitatilor de incarcare/descarcare a autovehiculelor cu materiale generatoare de
praf in perioadele cu vant cu viteze de peste 3 m/s;
-utilizarea de autovehicule si de utilaje dotate cu motoare de tip EURO III, ale caror emisii
respecta legislatia in vigoare;
-intretinerea corespunzatoare a motoarelor autovehiculelor si a utilajelor.
7.5. Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu
Se recomanda respectarea unor masuri de reducere a emisiilor pentru minimizarea
disconfortului creat:
• se vor lua masuri de reducere a nivelului de praf pe durata constructiilor (decaparea si
depozitarea pamantului vegetal, sapaturi si umpluturi din pamant si balast in corpul drumului,
vehicularea materialelor de la bazele de productie la zonele de lucru, etc.);
• materialele de constructii pulverulente se vor depozita si manipula in asa maniera incat sa
reduca la minim nivelul de particule ce pot fi antrenate de curentii atmosferici;
• procesele tehnologice care produc mult praf, cum este cazul umpluturilor de pamant, vor fi
reduse in perioade cu vant puternic sau se va realiza o umectare mai intensa a suprafetelor;
• masuri de protectie a vecinatatilor prin pastrarea distantelor impuse;
• se vor lua masuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a
incendiilor.
Masuri de securitate si sanatate in munca
Normele de securitate si sanatate in munca stabilite prin legile specifice reprezinta un sistem
unitar de masuri si reguli aplicabile tuturor participantilor la procesul de munca.
Activitatea desfasurata in cadrul obiectivului analizat se face cu indeplinirea legislatiei in
vigoare privind securitatea si sanatatea in munca:
Legea 319/2006 „Legea securitatii si sanatatii in munca”
HG 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de
catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.
1. Lucrarile se vor executa pe baza proiectului de organizare si a fiselor tehnologice elaborate
de tehnologul executant, in care se vor detalia toate masurile de protectie a muncii. Se va
verifica insusirea fiselor tehnologice de catre intreg personalul din executie.
2. Dintre masurile speciale ce trebuiesc avute in vedere se mentioneaza:
- zonele periculoase vor fi marcate cu placute si inscriptii;
- se vor face amenajari speciale (podine de lucru, parapeti, dispozitive);
- toate dispozitivele, mecanismele si utilajele vor fi verificate in conformitate cu normele in
vigoare.
3. Se atrage atentia asupra faptului ca masurile de protectie a muncii prezentate nu au un
caracter limitativ, constructorul avand obligatia de a lua toate masurile necesare pentru
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prevenirea eventualelor accidente de munca (masuri prevazute si in «Norme specifice de
securitate a muncii pentru diferite categorii de lucrari».
Masuri de prevenire a accidentelor in faza de executie
Acest tip de masuri trebuie luate de catre antreprenorul general si de eventualii
subcontractanti, cu respectarea legislatiei romanesti privind securitatea si sanatatea in munca,
paza contra incendiilor, paza si protectia civila, registrul deseurilor si altele. De asemenea, se vor
respecta prevederile proiectelor de executie, a caietelor de sarcini, a legilor si normativelor
privind calitatea in constructii.
Succint, masurile se vor referi la:
• controlul strict al personalului angajat privind disciplina in santier, instructajul periodic, portul
echipamentului de protectie, prezenta numai la locul de munca unde este alocat;
• verificarea inainte de intrarea in lucru a utilajelor, mijloacelor de transport, macaralelor,
echipamentelor, mecanismelor si uneltelor pentru a constata integritatea si buna functionare a
acestora;
• verificarea indicatoarelor de interzicere a accesului in anumite zone, placute indicatoare cu
insemne de pericol;
• realizarea de imprejmuiri, semnalizari si alte avertizari, pentru a delimita zonele de lucru;
• controlul si restrictionarea accesului persoanelor in santiere;
• intocmirea unui plan de interventii in caz de situatii neprevazute sau a unor fenomene
meteorologice extreme (precipitatii, furtuni). Planul va prevedea in special masurile de alertare,
informare, punere la adapost a bunurilor materiale pentru interventia in astfel de situatii.
Prescriptii generale
Perimetrul se va semnaliza vizibil prin tablouri de avertizare pentru oprirea accesului
necontrolat al oamenilor si animalelor si se va semnaliza in special pericolul de accidente.
VIII. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN
CAZ DE ACCIDENTE SI/ SAU INCETAREA ACTIVITATII
8.1. Lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz
de accidente si/sau la incetarea activitatii
Lucrarile pentru refacerea si reabilitarea ecologica a mediului vor fi efectuate de executant si
constau in:
• colectarea si evacuarea de pe amplasament a deseurilor rezultate din activitatea de
executie;
• drumurile existente vor fi folosite numai pe baza unor conventii incheiate cu detinatorii
acestora;
• demolarea si evacuarea dotarilor temporare ale constructiilor (baracamente, depozite ale
organizarii de santier sau amenajate la fronturile de lucru);
8.2. Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari
accidentale
Inainte de inceperea lucrarilor se va stabili fluxul informational in caz de inundatii.
In cazul unor scurgeri de motorina sau uleiuri, vor fi luate imediat masuri de colectare si
prevenire sau inlaturare a poluarii solului, pentru a preveni infiltrarea in adancime, spre apa
subterana.
8.3. Aspecte referitoare la dezafectarea investitiei
Activitatea de dezafectare a organizarii de santier va consta in retragerea utilajelor,
ecologizarea terenului ocupat, predarea deseurilor societatilor autorizate specializate.
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8.4. Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a
terenului
Refacerea amplasamentului dupa incetarea activitatii va consta in:
- valorificarea sau eliminarea materialelor de constructie care in momentul respectiv vor
deveni deseuri sau deseuri reciclabile;
- redresarea mediului natural – revegetari, replantari, etc.
IX. ANEXE – PIESE DESENATE

Anexate la prezentul memoriu.
X. DATE PRIVIND ARIA NATURALA PROTEJATA DE INTERES COMUNITAR SUPRAFATA, TIPURI DE ECOSISTEME, TIPURI DE HABITATE SI SPECII CARE POT
FI AFECTATE PRIN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI
Terenul care face obiectul prezentei documentatii este situat in situl Natura 2000 ROSCI0194
Muntii Piatra Craiului si in situl Natura 2000 ROSCI0381 Raul Targului-Argesel-Rausor.
ROSCI 0194 PIATRA CRAIULUI

Situl Natura 2000 ROSCI 0194 PIATRA CRAIULUI este inclus in reteaua ariilor protejate din
Romania, Natura 2000, conform Ordinului MMDD nr. 1964/2007, modificat si completat cu
Ordinul 2387 / 2011.
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Formularul standard Natura 2000
1. Identificarea sitului
Numele sitului: ROSCI 0194 PIATRA CRAIULUI
Data completarii: 02.2006
Data actualizarii: 02.2016
2. Coordonatele sitului
Longitudine 25.0079583
Latitudine 45.0006777
Suprafata sitului: 15904 ha
Regiuni administrative:RO12 CENTRU
RO31 SUD
Regiunea biogeografica : alpina 97,89 %
continentala 2,11 %
3. Informatia ecologica
Tipuri de habitate prezente in sit si evaluarea sitului in ceea ce le priveste
Tipuri de habitate
Cod

Evaluare
Calit.
date

AIBICID
Rep.

Supr.rel.

Status
conserv.

Eval.
globala

3220

Buna

C

C

B

B

3230

Buna

C

C

C

B

4060

Buna

A

C

A

A

4070

Buna

A

C

A

A

4080

Buna

C

C

C

B

6110

Buna

A

B

A

A

6170

Buna

A

B

A

A

6430

Buna

B

C

B

B

6520

Buna

B

C

B

B

8120

Buna

A

A

A

A

8210

Buna

A

A

A

A

8310

Buna

B

B

B

B

9110

Buna

B

C

B

B

9150

Buna

A

B

A

A

91E0

Buna

B

C

B

B

91Q0

Buna

A

C

A

A

91V0

Buna

A

C

B

B

9410

Buna

B

C

A

B

PF

NP

Acoperire

Pesteri

(ha)

(nr.)
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Specii prevazute la art.4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva
92/43/CEE si evaluarea sitului in ceea ce le priveste
Grup

Cod

M

1308

M

1308

M

1308

M

1308

M
M
M

1352
1361
1310

M

1323

M
M
M
M
M
M
M
M

1307
1321
1321
1324
1324
1306
1305
1304

M

1304

M

1303

M

1303

M
A
A
A

1354*
1193
1166
2001

F

1138

F

1163

F

2484

I
I

4014
4057

I
I

4045
4054

I
P
P
P

1087*
1386
4070*
1902

P
P
P
P
P

1898
1758
1903
1379
4116

Specie
Denumire stiintifica
Barbastella
Barbastellus (Liliaculcârn)
Barbastella
Barbastellus (Liliaculcârn)
Barbastella
barbastellus(Liliaculcârn)
Barbastella
Barbastellus (Liliaculcârn)
Canis lupus (Lup)
Lynx lynx (Râs)
Miniopterus
Schreibersii (Liliaculcu-aripi-lungi)
Myotis
Bechsteinii
(Liliacul-cu-urechilate)
Myotis blythii
Myotis emarginatus
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Myotis myotis
Rhinolophus blasii
Rhinolophus euryale
Rhinolophus
ferrumequinum
Rhinolophus
ferrumequinum
Rhinolophus
hipposideros
Rhinolophus
hipposideros
Ursus arctos (Urs)
Bombina variegata
Triturus cristatus
Triturus montandoni
(Triton carpatic)
Barbus meridionalis
(Câcruse)
Cottus gobio
(Zglavoc)
Eudontomyzon
mariae (Cicar)
Carabus variolosus
Chilostoma
banaticum
Coenagrion ornatum
Pholidoptera
transsylvanica
Rosalia alpina
Buxbaumia viridis
Campanula serrata
Cypripedium
calceolus
Eleocharis carniolica
Ligularia sibirica
Liparis loeselii
Mannia triandra
Tozzia carpathica

S

NP

Tip

Populatie
Unit.
masura

Sit

P

Categ.
CIRIVIP
P

R

P

C

C

C

C

C

P

C

C

C

C

P

C

C

C

C

P
P
P

C
C
P

C
C
C

B
B
B

C
C
C

B
B
B

P

P

C

B

C

B

P
P
W
P
W
P
P
P

P
P
P
P
P
P
V
P

C
D
D
C
C
C
C
B

B

C

B

C
C
B
B
C

C
C
B
B
C

C
C
B
B
C

P

B

C

C

C

P

C

C

C

C

P

C

C

C

C

P
P
P
P

C
C
R
C

C
C
C
C

B
A
B
B

C
C
C
B

B
A
B
B

P

P?

P

C

C

B

C

B

P

V

C

B

C

B

P
P

R
C

B
B

B
B

C
A

B
B

P
P

R
C

B
B

A
A

C
A

A
A

P
P
P
P

R
R
C
R

C
A
C
C

C
A
B
A

C
C
C
C

C
B
B
B

P
P
P
P
P

C
R
V
C
R

C
C
B
A
C

B
B
B
B
A

C
C
C
C
C

B
B
B
B
A

W

W

Marime
Min. Max.

2

i

220

i

340

i

P
W

20

i
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Calit.
date

DD

AIBICID
Pop.
C

Conserv.
C

AIBIC
Izolare
C

Global
C

D
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Alte specii importante de flora si fauna
Specii

Populatie
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Grup

Cod

M
M

2644

M

2645

M

1339

M

2591

M

2593

M

1363

M

1357

M
M
M

1341

M

2632

M
M

1314
1322

M
M
M
M

2595
2597
1331

M

1326

M

1369

M
M
M
M

2598
2599
2601
1332

A

2432

Denumire stiintifica

S

NP

Marime
Min.
Max.

Unit.
masura

Aubrieta intermedia
ssp. falcata
Helictrotrichon
decorum
Koeleria macrantha
ssp. transsilvanica
Larix decidua ssp.
carpatica
Onobrychis
montana ssp.
transsilvanica
Scabiosa lucida
ssp. barbata
Sesleria rigida ssp.
haynaldiana
Arvicola terrestris
scherman
Capreolus
capreolus (Caprior)
Cervus
elaphus(Cerb nobil)
Cricetus cricetus
(Hârciog)
Crocidura leucodon
(Cârticioara)
Crocidura
suaveolens
Felis silvestris
(Pisica salbatica)
Martes martes
(Jderul de copac)
Micromys Minutus
(Soarecele-pitic)
Microtus agrestis
Muscardinus
avellanarius
Mustela erminea
(Helge/Hermina)
Myotis daubentonii
Myotis nattereri
(Liliacul-luiNatterer)
Myoxus glis
Neomys anomalus
Neomys fodiens
Nyctalus leisleri
(Liliacul-mic-deamurg)
Plecotus auritus
(Liliacul-urecheatbrun)
Rupicapra
rupicapra
Sorex alpinus
Sorex araneus
Sorex minutus
Vespertilio murinus
(Liliacul-bicolor)
Anguis fragilis

Categ.
CIRIVIP
V

Anexa
IV
V

A

Alte categorii
B
C

R

X

R

X

R

X

R

X

R

X

R

X

R

X

C

X

R

X

R

X

X

V

X

R

X

R

X

R

X
X

X

R
R
R

X
X
X

X

R
V
V

X
X
X

X
X

R
R
V
R

X

X
X
X
X

R

X

X

C
V
C
R
R
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X

X

X
X
X
X
X

X
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A
A
A
A
A

2361
1203
1256
1213
2351

A
A
A
I
I
I
I

2353
2357
2473
1091
1052
1067

I
I
I

1058
1056

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

1762

Bufo bufo
Hyla arborea
Podarcis muralis
Rana temporaria
Salamandra
salamandra
Triturus alpestris
Triturus vulgaris
Vipera berus
Astacus astacus
Hypodryas maturna
Lopinga achine
Lycaena dispar
rutilus
Maculinea arion
Miramella ebneri
Parnassius
mnemosyne
Achillea oxyloba
ssp. schurii
Aconitum
lycoctonum ssp.
moldavicum
Aconitum
lycoctonum ssp.
Vulparia
Allium victorialis
Alnus viridis
Anacamptis
pyramidalis
Androsace
arachnoidea
Androsace
chamaejasme
Anthemis
macrantha
Anthemis tinctoria
ssp. fussii
Aquilegia
transsilvanica
Arabis hornungiana
Arnica Montana
(Arnica)
Artemisia petrosa
Astragalus alpinus
Aubrieta deltoidea
Bupleurum
ranunculoides
Callianthemum
coriandrifolium
Campanula
carpatica
Campanula patula
ssp. abietina
Carex fuliginosa
Centaurea
pinnatifida
Cephalanthera
damasonium
Cephalanthera
longifolia
Cephalanthera

C
V
R
C
R
C
R
R
R
R
R
R
C
R
R

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

C

X

C

X

P

X

R
R
R

X
X
X

R

X

C

X

R

X

R

X

C

X

R
C

38

X
X

X
X

X

R
R
V
R

X
X
X
X

R

X

C

X

C

X

R
R

X
X

C

X

C

X

R

X
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rubra
Cerastium arvense
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lerchenfeldianum
Cerastium
transsilvanicum
Conioselinum
tataricum
Corallorhiza trifida
Crocus banaticus
Cystopteris
sudetica
Dactylorhiza
sambucina
Daphne cneorum
Dianthus Callizonus
(Garofita-Pietrei
Craiului)
Dianthus giganteus
ssp. banaticus
Dianthus glacialis
ssp. gelidus
Dianthus henteri
Dianthus
spiculifolius
Dianthus tenuifolius
Doronicum
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Epipactis
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Epipactis
helleborine
Epipactis
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Erigeron atticus
Erigeron nanus
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Eritrichium nanum
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Erysimum witmannii
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Gentiana lutea
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Gymnadenia
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2180

Jovibarba heuffelii
Kobresia
myosuroides
Koeleria macrantha
Leontopodium
alpinum
Leontopodium
alpinum ssp.
Alpinum (Floare de
colt)
Leucanthemum
waldsteinii
Linaria alpina
Linum perenne ssp.
extraaxillare
Linum uninerve
Listera ovata
Loiseleuria
procumbens
Lycopodium
annotinum
Mannia triandra
Menyanthes
trifoliata
Nigritella nigra ssp.
nigra
Nigritella nigra ssp.
rubra
Onobrychis
montana ssp.
montana
Orchis mascula
ssp. signifera
Orchis morio
Orchis ustulata
Papaver alpinum
Papaver alpinum
ssp.
corona-sanctistephani
Pedicularis exaltata
Peltaria alliacea
Phyteuma
confusum
Phyteuma
tetramerum
Pinguicula alpina
Plantago atrata
Pleurospermum
austriacum
Ranunculus
Primula
carpaticus
halleri
Ranunculus
crenatus
Ranunculus
thora
Primula wulfeniana
ssp.baumgartenian
Rhododendron
myrtifolium
a
Pritzelago
Rumex scutatus
alpina
Salix retusa
Pseudorchis
Saxifraga mutata
albida
ssp.
demissa
Ranunculus
Scabiosa
alpestris
columbaria
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ssp.pseudobanatica
Sempervivum
marmoreum
Sempervivum
montanum ssp.
carpaticum
Sesleria rigida
Silene nutans ssp.
dubia
Soldanella
hungarica ssp.
hungarica
Spiraea salicifolia
Taxus baccata
Thesium
kernerianum
Thlaspi dacicum
ssp. banaticum
Thymus comosus
Thymus
pulcherrimus
Tozzia alpina ssp.
carpathica
Traunsteinera
globosa
Trisetum fuscum
Trisetum
macrotrichum
Vaccinium
uliginosum ssp.
microphyllum
Veronica alpina
Viola dacica
Viola jooi
Woodsia glabella
ssp. pulchella
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4. Descrierea sitului
Cod

Caracteristici generale ale sitului
Clase habitate
Acoperire %

N08

Tufisuri, tufarisuri

4,19

N09

Pajisti naturale, stepe

1,80

N14

Păsuni

8,92

N15

Alte terenuri arabile

3,93

N16

Paduri de foioase

27,41

N17

Paduri de conifere

25,57

N19

Paduri de amestec

21,32
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Cod

Clase habitate

Acoperire %

N22

Stancarii, zone sarace in vegetatie

1,26

N23

Alte terenuri artificial (localitati,mine…)

0,21

N26

Habitate de paduri (paduri in tranzitie)

5,37

Total acoperire

99,98

Alte caracteristici ale sitului:
Parcul este localizat în partea estică a Carpatilor Meridionali si este polarizat de creasta calcaroasă a
Muntilor Piatra Craiului. Din punct de vedere administrativ, se intinde pe doua judete: Brasov si Arges. În
cadrul Carpatilor românesti, Muntii Piatra Craiului sunt unicat datorită alcătuirii si structurii lor geologice.
Cu putine exceptii întregul masiv este alcătuit din calcare de vârstă mezozoică, depuse sub forma unor
strate a căror pozitie este verticală pe alocuri. Calcarele constituente au permis formarea unui relief
carstic reprezentativ mai ales prin formele de suprafata, dar nu lipsesc nici formele endocarstice. Datorita
calcarelor constituente, vaile care s-au adancit in relieful Muntilor Piatra Craiului sunt seci in cea mai mare
parte a anului. Apa provine din precipitatii sau din topirea zapezilor. Altitudinea, orientarea crestei si rocile
constituente concureaza la prezenta unor topoclimate cu specific local, pe fondul unei scaderi a
temperaturii medii anuale o data cu altitudinea. Precipitatiile depasesc 1200 mm/an. Fenomenul de foehn
apare sporadic pe versanti. In P.N. Piatra Craiului apar numeroase specii de flora si fauna protejate,
endemice sau de interes comunitar, precum si o varietate de tipuri de habitate. Rocile mari de calcar
acopera pantele abrupte ale cheilor. Deasupra acestora se afla marne din Cretacicul Inferior cu depozite
de conglomerate din cretacicul inferior. Aceasta arie contine doua vai calcaroase (Dambovita si Cheile
Ghimbavului) avand in total o lungime de 9 km, cu pereti verticali sau aproape verticali, inconjurati de
paduri mixte de molid, brad si fag, paduri de fag protejate prin planurile de management forestiere. In
trecut, inainte ca partile superioare sa se probuseasca, cheile formau o pestera, de aceea ele sunt
cunoscute ca fiind chei speleopigenetice? (Constantinescu 1997). In Piatra Craiului exista peste 500 de
pesteri. Nu exista harti si nu se cunoaste locatia exacta pentru multe din ele, de aceea multe din ele sunt
necunoscute. Multe din pesterile care nu sunt deschise publicului sunt folosite ca adaposturi de lilieci si
diferite specii de nevertebrate. Pe peretii cheilor se afla o bogata populatie chasmofitica, cu specii
protejate de flora, in acord cu Lista Rosie a plantelor superioare. In interiorul ariei se afla o specie de
muschi din Directiva Habitate (Anexa 2) si Conventia de la Berna (rezolutia 6). Fauna este bogata, cu 2
specii de nevertebrate, 8 specii de lilieci, 1 specie de peste din Directiva Habitate( Anexa II) si Conventia
de la Berna(rezolutia 6). Exista 16 specii de pasari din Directiva Pasari- anexa I si 18 din Conventia de la
Berna (rezolutia 6). Am inregistrat pana in prezent alte 28 de specii migratoare, direct urmarite de proiect.

4.2. Calitate si importantă:
Parcul este localizat in partea estica a Carpatilor Meridionali si este polarizat de creasta calcaroasa a
Muntilor Piatra Craiului.. Lista floristica a masivului cuprinde 1108 taxoni. Numeroase specii sunt
endemite locale, ca de ex: Dianthus callizonus (garofita Pietrei Craiului), Aubrieta intermedia ssp. falcata.
Dintre endemitele carpatice se regasesc: Primula wulfeniana ssp. baumgarteniana, Koeleria macrantha
ssp transsilvanica, Hesperis matrobalis ssp. moniliformis. Papaver alpinum ssp. corona- Stephani,
Thesium kernerianum. Apar numeroase specii protejate: floare de colt, ghintura galbena, sangele
voinicului, bulbucii, iedera alba, etc. fauna Masivului piatra Craiului este deosebit de bogata si variata,
aparand specii rare si endemice: de ex Nesticus constantinescul, Rhagidia carpatica (specii de
nevertebrate care se gasesc numai in P.N. Piatra Craiului). Dintre certebrate: Triturus scristatus, Triturus
alpestris, bombina variegata, Vipera berus; peste 108 sp de pasari Aquila crisaetos, Aquila pomarina,
Tichodroma muraria, Apus apus, etc. Au fost semnalate 8 specii de lilieci. Carnivorele mari (urs, lup, ras)
circulă între masivele Piatra Craiului si Bucegi de-a lungul unor culoare. Dintre erbivorele din Piatra
Craiului se poate mentiona capra neagră (Rupicapra rupicapra). Arealul este renumit pentru diversitatea
sa floristică, din totalul de 1.108 specii, 200 fiind incluse în Lista Rosie a Plantelor Superioare din
România, ca specii rare endemice, vulnerabile sau periclitate. O specie de importantă comunitară o
reprezintă gălbenelele (Ligularia sibirica) întâlnită pe Valea Brusturetului. Fauna este bogată dar
insuficient cunoscută. Se remarcă prezenta a 35 de specii de nevertebrate endemice. De aici au fost
descrise 91 de specii de nevertebrate noi pentru stiintă. Mentionăm existenta a 2 specii endemice pentru
Piatra Craiului Nesticus constantinescui (Arahnida) si Rhagidia carpatica (Arahnida Acari), care au fost
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semnalate în Pestera Mare a lui Prepeleac si Pestera Mică a lui Prepeleac situate în Prăpastiile
Zărnestilor. Aceste specii au o importantă stiintifică, habitatul lor fiind amenintat de influenta antropică.
Din cele 108 specii de păsări identificate până în prezent, 50 se regăsesc în conventiile internationale ca
fiind specii importante si protejate ca atare. Sunt caracteristice si importante în special speciile
caracteristice zonelor stâncoase din areal (fluturasul de stâncă-Trichodroma muraria).
S-a înregistrat un număr extrem de mic de exemplare de acvilă de munte Aquila chysaetos, existând
pericolul disparitiei acestora din masiv datorită antropizării si a intensificării turismului în zonele de
cuibărit. În areal s-a înregistrat un număr mare de specii de lilieci (18 specii). Acestia au un rol ecologic
important. Prezenta unor specii vulnerabile la nivel mondial impune stabilirea unor măsuri adecvate de
protejare a lor.

4.3. Amenintari, presiuni sau activitati cu impact asupra sitului
Cele mai importante impacte si activitati cu efect mare asupra sitului
Intens.

Cod

H
H

A04
F
03.0
2.03
F04

H

Impacte Negative
Amenintari si
Poluare
presiuni
( Cod)
Pasunatul
N
Capcane,
N
otravire,
braconaj
Luare/prelevare N
de
plante
terestre,
in
general

In sit/
In afara
I
I

Intens

Cod

Impacte Pozitive
Activitati
Poluare
management

In sit/
In afara

I

Cele mai importante impacte si activitati cu efect mediu/mic asupra sitului
Intens

Impacte Negative
Amenintari si presiuni

Cod
690

M

Alte impact
determinate de turism
si recreere ce nu au
fost mentionate mai
sus
Exploatare forestiera
fara replantare sau
refacere naturala
Urbanizare continua

B03

M

E
01.01
E
03.01

M

Poluare
(Cod)
N

In sit/In
afara
I

N

O
Intens

Depozitarea deseurilor
menajere/ deseuri
provenite din baze de
agrement

N

O

N

O

Impacte Pozitive
Activitati
Poluare
management

Cod

5. Statutul de protectie al sitului
Clasificare la nivel national, regional si international
Cod

Categorie
IUCN

Acoperire
(%)

Cod

Categorie
IUCN

Acoperire
(%)

Cod

Categorie
IUCN

Acoperire
(%)

RO02

II

81.01

RO03

III

1.86

RO04

IV

13.19

Relatiile sitului cu alte arii protejate
- desemnate la nivel national sau regional
Cod

Categorie

Tip

%

Codul national si numele ariei naturale protejate
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RO02

Parc national

*

80.50

M Parcul National Piatra Craiului

RO02

Parc national

*

80.51

M Parcul National Piatra Craiului

RO02

Parc national

*

81.01

M Parcul National Piatra Craiului

RO03

Monument al naturii

*

0.20

2.107. Pestera Dobrestilor

RO03

Monument al naturii

+

0.05

2.108 Pestera nr. 15

RO03

Monument al naturii

+

0.14

2.112. Avenul din Grind

RO03

Monument al naturii

+

1.61

2.112. Avenul din Grind

RO04

Rezervatie naturala

*

1.54

2.104. Zona carstica Cheile Dambovita – Dambovicioara - Brusturet

RO04

Rezervatie naturala

*

7.70

2.104. Zona carstica Cheile Dambovita – Dambovicioara - Brusturet

RO04

Rezervatie naturala

*

8.05

2.104. Zona carstica Cheile Dambovita – Dambovicioara - Brusturet

RO04

Rezervatie naturala

*

0.02

2.109. Pestera Dambovicioara

RO04

Rezervatie naturala

+

0.11

2.109. Pestera Dambovicioara

RO04

Rezervatie naturala

+

0.04

2.110. Pestera Uluce

RO04

Rezervatie naturala

+

0.12

2.110. Pestera Uluce

RO04

Rezervatie naturala

+

0.05

2.111. Petera Stanciului

RO04

Rezervatie naturala

*

26.56

2.236. Piatra Craiului

RO04

Rezervatie naturala

+

4.18

2.236. Piatra Craiului

RO04

Rezervatie naturala

*

0.73

2.237. Cheile zarnestilor

RO04

Rezervatie naturala

+

0.76

2.237. Cheile zarnestilor

Desemnare sit
Parcul National Piatra Craiului a fost declarat prin Legea 5/2000 cuprinzand teritorii din judetele Brasov si
Arges, cu o suprafata de 14800 ha.

Tipuri de habitate prezente in sit si evaluarea sitului in ceea ce le priveste
Cod 3220 – Paduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)
Raspandire: Muntii Tibles, Rodnei, Calimani, Ceahlau, Harghitei, Penteleu, Ciucas, Bucegi, Fagaras,
Capatanii, Parang, Lotrului, Cindrel, Surianu, Retezat, Tarcu, Godeanu, Vladeasa, in etajul boreal.
Suprafata ocupata: 43.000 ha (25.000 in Carpatii Meridionali, 11.000 in Carpatii Orientali, 7.000 in
Carpatii Occidentali).
Statiuni: Altitudini: 1500–1850 m. Clima: T = 3,0–1,5 grC; P = 900–1400 mm. Relief: creste, culmi,
versanti puternic inclinati, cu diferite expozitii. Roci: silicioase si calcaroase. Soluri: prepodzol, podzol,
criptopodzol, andosol, superficiale-mijlociu profunde, foarte acide, oligobazice, umede.
Structura: Fitocenoze edificate de specii boreale si carpato-balcanice, oligoterme, mezofite, oligotrofe.
Stratul arborilor, compus exclusiv din molid (Picea abies), sau cu putin amestec de scorus (Sorbus
aucuparia), poate avea acoperire de 100% dar spre golul alpin si de 60–80%, situatie in care se pot gasi
tufe de jneapan (Pinus mugo) sau ienupar (Juniperus communis); atinge inaltimi de 15–20 m la 100 de
ani.
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Stratul arbustilor lipseste sau este slab dezvoltat (Sorbus aucuparia arbustiv, Lonicera nigra, Rubus
idaeus, Rosa pendulina s.a.). Stratul ierburilor si subarbustiv este dominat de Oxalis acetosella si
Vaccinium sp. Stratul muschilor bine dezvoltat cu Polytrichum sp.
Valoare conservativa: mare.
Compozitie floristica: Specii edificatoare: Picea abies. Specii caracteristice: Soldanella hungarica ssp.
major. Alte specii importante: Athyrtium distentifolium, Calamagrostis villosa, Deschampsia caespitosa.
Dryopteris expansa, Homogyne alpina, Gymnocarpium dryopteris, Luzula luzuloides, L. sylvatica, Rumex
alpinus, Rubus idaeus, Senecio nemorensis, Viola declinata s.a.
Reprezentativitate: C - semnificativă,
Stadiu de conservare: Bună,
Evaluare Globală: valoare Bună
Corespunde Habitatelor din România:
- R 5416 Comunitati sud-est carpatice de izvoare si pâraie cu Saxifraga stellaris, Chrysosplenium alpinum
si Philonotis seriata; Valoare conservativă – redusă.
- R 5418 Comunitati sud-est carpatice fotinale cu Philonotis seriata si Caltha laeta; Valoare conservativă –
redusă.
- R 5420 Comunitati sud-est carpatice fotinale cu Cardamine opizii ; Valoare conservativă – redusă.
- R 5423 Comunitati sud-est carpatice de izvoare si pâraie cu Carex remota si Caltha laeta;Valoare
conservativă – moderata si mare în habitatele unde este prezenta specia Lingularia sibirica (DH2).
Cod 3230 Vegetatie lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane
Rãspândire: intrazonal pe vãi, în Carpatii Orientali, Subcarpatii Moldovei, Carpatii Meridionali, Carpatii
Occidentali, în etajul nemoral al gorunului si fagului.
Suprafete: 10–100 ha.
Statiuni: Altitudini: 400–850 m.
Climã: T = 8–6 grC, P = 750–850 mm.
Relief: albia majorã a râurilor de munte.
Roci: aluviuni grosiere, nisipuri, argile.
Soluri: protosoluri aluviale si aluviosoluri, cu regim trofic si hidric alternant, determinat de frecventa si
intensitatea inundatiilor (eu-mezotrof dupã depunerile de mâl bogat).
Structura: Fitocenoza este instalatã primar, ca o grupare pionierã si este edificatã de specii mezoterme,
mezo-higrofile si higrofile în proportie mare, iar speciile ierboase pot fi si eutrofe, în special dupã
revãrsãri. Stratul arbustiv este dominat de Myricaria germanica în proportii diferite, fiind asociat cu Salix
purpurea. Sporadic, apar exemplare juvenile de Alnus glutinosa, Alnus incana, Fagus sylvatica.
Acoperirea stratului este de 40–75%, iar înãltimea variazã între 0,50–2,50 m. Stratul ierburilor are o
dinamicã foarte activã, fiind frecvent distrus de viituri, de aceea are o acoperire variabilã de 20–50%, cu
întelenire redusã. Agrostis stolonifera, Festuca pratensis si Dactylis glomerata sunt cele mai abundente
graminee, împreunã cu Trifolium pratense, Lysimachia nummularia, Lycopus europaeus, Tussilago
farfara, Aegopodium podagraria, Glechoma hederacea si Ranunculus repens. Înãltimea stratului de
graminee ajunge la 0,50–0,75 m, existând un al doilea strat, inferior, la 0,20 cm.
Compozitie floristicã: Specii edificatoare: Myricaria germanica.
Specii caracteristice: Salix purpurea, Myricaria germanica, Salix fragilis, Cirsium oleraceum, Epilobium
dodonaei.
Alte specii importante: Lysimachia-nummularia, Mentha longifolia, Salix triandra, Calamagrostis
pseudophragmites,Humulus lupulus, Saponaria officinalis,Salix elaeagnos, Calystegia sepium, Alnus
incana, Alnus glutinosa, Fagus sylvatica, Agrostis stolonifera, Festuca pratensis, Dactylis glomerata,
Trifolium pratense, Lycopus europaeus, Tussilago farfara, Aegopodium podagraria, Glechoma
hederacea, Ranunculus repens.
Valoare conservativã: mare, habitate protejate Emerald; încã bine reprezentate în România.
Reprezentativitate: C - semnificativă,
Stadiu de conservare: C - semnificativa
Evaluare Globală: valoare Bună
Corespunde Habitatului din România:
- R 4415 Tufărisuri dacice de cătină mică (Myricaria germanica); Valoare conservativă – mare, habitate
protejate Emerald; înca bine reprezentate în România.
Cod 4060 – Tufarisuri alpine si boreale
Raspandire: Carpatii Orientali, Carpatii Meridionali, in etajul alpin.
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Suprafete: suprafete reduse, mozaicate, insumand < 10 ha.
Statiuni: Altitudine: 2000–2200 m. Clima: T = 0,0– -1,4 grC, P = 1350–1450 mm. Relief: platouri, culmi
domoale, insorite, expuse la vant. Roci: silicioase, gresii, rar conglomerate. Soluri: podzoluri scheletice
sau prepodzol, sãrace in substanþe nutritive (V = 8–20%), foarte acide (pH = 4–4,5).
Structura: Fitocenoza este edificatã de specii oligoterme, xerofile, oligotrofe, acidofile. Specia
edificatoare Loiseleuria procumbens are tulpini repente, asa incat stratul arbustiv este redus ca inãltime la
10 cm.
Speciile de graminee dominante, Festuca supina, Nardus stricta, Agrostis rupestris se inaltã deasupra lui
la 10–15 cm.
Stratul ierburilor este completat de Potentilla ternata, Campanula alpina, Phyteuma confusum, Hieracium
alpinum, Geum montanum, Ligusticum mutellina.
Stratul muschilor si lichenilor este completat de specii cu flori, insã cu tulpini scurte, precum Primula
minima; dominanti sunt lichenii Cetraria islandica si Thamnolia vermicularis; el se inaltã la 5 cm.
Acoperirea fitocenozei este variabila, intre 35–85%.
Compozitie floristica: Specii edificatoare: Loiseleuria procumbens.
Specii caracteristice: Cetraria islandica, Loiseleuria procumbens. Alte specii importante: Carex curvula,
Oreochloa disticha, Campanula alpina, Festuca supina, Primula minima, Avenula versicolor, Phyteuma
confusum, Luzula spicata, Sesleria coerulans, Senecio carpaticus, Arenaria alpina, Vaccinium
gaultherioides, Empetrum nigrum spp. hermaphroditum, Thamnolia vermicularis, Vaccinium vitis-idaea,
Vaccinium myrtillus, Rhododendron myrtifolium, Anthemis carpatica, Hieracium alpinum, Juncus trifidus,
Pulsatilla alba, Minuartia sedoides, Potentilla ternata, Antennaria dioica, Geum montanum, Ligusticum
mutellina, Poa alpina, Phleum alpinum, Nardus stricta, Agrostis rupestris.
Valoare conservativã: mare, arealele fiind reduse, distribuite in conditii de viatã dificile de supravietuire.
Reprezentativitate: A - excelentă,
Stadiu de conservare: A - excelentă,
Evaluare Globală: valoare A - excelentă
Corespunde Habitatelor din România:
- R 3101 Tufarisuri pitice sud-est carpatice de azalee (Loiseleuria procumbens); Valoare conservativă –
mare, arealele fiind reduse, distribuite în conditiile de viată dificile de supravietuire.
- R 3104 Tufarisuri sud-est carpatice de smirdar (Rhododendron myrtifolium) cu afin (Vaccinium myrtillus);
Valoare conservativă – mare, habitate periclitate de numeroase impacturi negative.
- R 3107 Tufarisuri sud-est carpatice de coacaza (Bruckenthalia spiculifolia) si ienupar pitic (Juniperus
sibirica); Valoare conservativă – mare, habitate putin răspândite, protejate Emerald.
- R 3108 Tufarisuri sud-est carpatice cu ienupar pitic (Juniperus sibirica); Valoare conservativă – mare,
habitate periclitate antropic si protejate prin NATURA 2000.
- R 3109 Tufarisuri sud-est carpatice de vuietoare (Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum) cu afin vânat
(Vaccinium gaultherioides); Valoare conservativă – foarte mare, arealele fiind foarte reduse, în conditii de
viată dificile de supravietuire.
- R 3111 Tufarisuri sud-est carpatice de afin (Vaccinium myrtillus); Valoare conservativă redusă, habitate
extinse primar si secundar.
- R 3115 Tufarisuri sud-est carpatice de cetină cu negi (Juniperus sabina); Valoare conservativă – mare,
habitate mai rare, incluzând specii endemice.
- R 3617 Tufarisuri pitice de argintică (Dryas octopetala); Valoare conservativă –mare, habitate restrânse
ca areal, situate pe stâncării în curs de solificare, instalate primar.
Cod 4070* – Tufarisuri cu Pinus mugo si Rhododendron myrtifolium
Raspandire: Carpatii Orientali, Carpatii Meridionali, Carpatii Occidentali, in etajul subalpin.
Suprafete: Total > 50.000 ha.
Statiuni: Altitudine 1350–2000 m in nord si 1600–2250 m in restul Carpatilor. Clima: T = 3,0– -0,2 grC in
nord, 2,2–0,0 grC in sud, P = 1250–1425 mm anual. Relief: versanti puternic inclinati, circuri glaciare,
platouri vanturate. Roci: sisturi cristaline, roci eruptive, conglomerate, calcare. Soluri: humosiosoluri,
prepodzol, podzol, superficiale, cu schelet bogat, cu reactie acidã (pH = 4,1–4,8), oligobazice (13–19%).
Structura: Fitocenoza edificata de Pinus mugo este tipica pentru etajul subalpin al Carpatilor romanesti,
iar elementele carpato-balcanice o diferentiaza de cele similare (vicariante din Alpi). Acoperirea generalã
este de 90–100%. Speciile sunt oligoterme, higrofile, oligotrofe, acidofile.
Stratul arbustilor este compus din Pinus mugo, in general monodominant, dar pot aparea sporadic, Alnus
viridis, Salix silesiaca, Ribes petraeum, Juniperus sibirica, iar la limita inferioarã, in raristi, se dezvoltã si
exemplare subdezvoltate de arbori (Pinus cembra, Picea abies, Sorbus aucuparia). Stratul de jneapan
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este de regula compact, cu densitati mari (2200 tufe/ha, cu 9 ramuri la tufã in medie), cu inãltime de 2–2,5
(3,0) m la altitudini mai coborate (1600 m) si devine tot mai scund, ajungand la 0,40 m la altitudini de
peste 2200 m. Productivitatea stratului arbustilor variazã, in medie, intre 6,6 t–11 t/an/ha material vegetal
uscat si au o biomasã totalã de 74,5 t/ha. Stratul ierburilor si subarbustilor este edificat de Rhododendron
myrtifolium, cu dominantã mare fiind si Vaccinium myrtillus, Deschampsia flexuosa, Homogyne alpina,
Luzula luzuloides, Luzula sylvatica, Oxalis acetosella, Calamagrostis villosa. Acoperirea stratului este de
30–60%, avand o inãltime de 25–30 cm.
Stratul muscinal este prezent aproape totdeauna, are o acoperire variabilã, intre 30–80% si este alcãtuit
mai ales din speciile Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Polytrichum juniperinum, Dicranum
scoparium.
Compozitie floristica: Specii edificatoare: Pinus mugo, Rhododendron myrtifolium. Specii caracteristice:
Pinus mugo, Rhododendron myrtifolium, Calamagrostis villosa. Alte specii importante: Juniperus sibirica,
Campanula abietina, Pinus cembra, Salix silesiaca, Ribes petraeum, Vaccinium vitis- idaea, Vaccinium
myrtillus, Silene nivalis, Hieracium alpinum, Poa media, Leucanthemum waldsteinii, Cicerbita alpina,
Dryopteris carthusiana ssp. dilatata, Melampyrum sylvaticum, Alnus viridis, Picea abies, Sorbus
aucuparia, Deschampsia flexuosa, Homogyne alpina, Luzula luzuloides, Luzula sylvatica, Oxalis
acetosella, Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Polytrichum juniperinum, Dicranum scoparium.
Specii endemice: Silene nivalis (Lychnis nivalis).
Valoare conservativa: mare, habitatele sunt periclitate antropic, Pinus mugo fiind o specie ocrotitã in
Romania.
Reprezentativitate: A - excelentă,
Stadiu de conservare: A - excelentă,
Evaluare Globală: valoare A - excelentă
Corespunde Habitatului din România:
- R 3105 Turbării sud-est carpatice de jneapăn (Pinus mugo) cu smirdar (Rhododendron myrtifolium);
Valoare conservativă – mare, habitate periclitate antropic, Pinus mugo fiind o specie ocrotită în România.
Cod 4080 - Tufarisuri cu specii sub-arctice de salix
Rãspândire: Carpatii Orientali (Muntii Rodnei) si Carpatii Meridionali (Muntii Parâng), în etajul subalpin.
Suprafete: suprafete mici, cca. 100 m2, distribuite mozaicat cu alte tufãrisuri pitice si pajisti. Total < 10
ha.
Statiuni: Altitudine: 1700–1960 în nord si peste 1900 pânã la 2200 m în sud, pante înclinate. Climã: T =
1,0– 0,0 grC; P = 1300–1400 mm. Versanti nordici, polite sau jgheaburi, stâncãrii umede, mai ales pe
calcare.
Soluri: superficiale, cu mult material schelet, pe grohotisuri, cu o aciditate slabã sau chiar neutrã.
Structura: Fitocenoza este edificatã de specii oligoterme, higrofile, calcifile. Este alcãtuitã din douã
straturi: cel superior este dominat de specia arbustiv-subarbustivã Salix hastata, carerealizeazã o
acoperire de 80–100%; stratul al doilea este format din ierburi, graminee în cea mai mare parte (Trisetum
fuscum, Nardus stricta, Festuca supina, Festuca picta sau Calamagrostis villosa) dar si diverse
dicotiledonate. Specia edificatoare nu depãseste 1,5 m înãltime, are rãdãcini puternice cu care fixeazã
terenurile pe care se instaleazã, având un rol antierozional bine cunoscut.
Compozitie floristicã: Specii edificatoare: Salix hastata, Trisetum fuscum, Nardus stricta.
Specii caracteristice: Salix hastata, Trisetum fuscum.
Alte specii importante: Calamagrostis villosa, Campanula abietina, Hypericum richeri ssp. grisebachii,
Festuca picta, Adenostyles alliariae, Heracleum palmatum, Aconitum tauricum, Achillea distans,
Leucanthemum waldsteinii, Rumex alpestris, Veratrum album, Chaerophyllum hirsutum, Senecio
subalpinus, Geranium sylvaticum, Viola biflora, Nardus stricta, Festuca supina.
Specii endemice: Trisetum fuscum, Heracleum carpaticum.
Valoare conservativã: mare; habitatul este rar întâlnit în România.
Cuprinde specii endemice, subendemice si rare.
Reprezentativitate: C - semnificativă,
Stadiu de conservare: C - semnificativa
Evaluare Globală: Bună.
Corespunde Habitatelor din România:
- R 3102 Tufărisuri sud-est carpatice de Salix hastata; Valoare conservativă – mare, habitat rar întâlnit în
România, cuprinde specii endemice, subendemice si rare.
- R 3103 Tufărisuri sud-est carpatice de Salix bicolor; Valoare conservativă – mare, habitat rar întâlnit în
România, include specii relictare (Salix bicolor).
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- R 3110 Tufărisuri sud-est carpatice de anin verde (Alnus viridis) Valoare conservativă – moderată, poate
înregistra specii endemice si subendemice.
Cod 6110*- Comunitati rupicole calcifile sau pajisti bazifite din Alysso- Sedion albi
Raspandire: Banat (Clisura Dunãrii), Transilvania (Munþii Apuseni, Valea Somesului), Dobrogea.
Suprafete: Ocupã terenuri de 2–3 ha pânã la 10 ha în Dobrogea de Nord.
Statiuni: Altitudine: 100–450 m. Clima: T = 10,5–8 gr.C; P = 400 mm în Dobrogea –
750 mm (Transilvania). Relief: pante slab înclinate. Conuri de dejectie ale torentilor din zona colinarã si
montan inferioarã. Roci: sfãrãmãturi de roci calcaroase, sisturi silicioase cu depuneri aluviale de nisipuri,
luturi, argile etc. Solul, în curs de fixare, cu acumulãri de materiale organice, provenite din spãlarea
pantelor de cãtre torenti.
Structura: Vegetatia este relativ bine închegatã si este formatã din graminee anuale si perene, ceea ce
denotã un grad evoluat de înþelenire. Principalele specii sunt: Trifolium incarnatum ssp. molinerii,
Ventenata dubia, Xeranthemum cylindraceum, Dasypyrum villosum, Aegilops cylindrica, Poa compressa,
Festuca valesiaca, F. ovina, Hypericum perforatum, Scleranthus perennis, Trifolium arvense, Erysimum
cuspidatum, plante ce alcãtuiesc stratul superior al vegetatiei.
Speciile scunde, ce alcãtuiesc cel de al doilea strat, sunt: Sedum acre, S. annuum, Scleranthus annuus,
Thymus comosus, Vulpia myuros, Aira capillaris.
Valoarea conservativã: moderatã.
Compozitie floristicã: Specii edificatoare: Dasypyrum villorus, Trifolium incarnatum
ssp. molinerii, Ventenata dubia. Specii caracteristice: Trifolium incarnatum ssp. molinerii, Dasypyrum
villosum, Vulpia myuros, Aira capillaris, Ventenata dubia. Alte aspecii importante: Rumex acetosella,
Trifolium arvense, Medicago minima, Poa bulbosa, Achillea collina, Melica ciliata, Alyssum petraeum,
Sedum hispanicum, Poa
compressa, Filago arvensis, Sedum acre.
Reprezentativitate: A - excelentă,
Stadiu de conservare: A - excelentă
Evaluare Globală: valoare A - excelentă
Corespunde Habitatului din România:
- R3502 Pajisti daco- balcanice cu Dasypyrum villosum. Trifolium incarnatum ssp. molinerii si Ventenata
dubia.
Cod 6170 Pajisti calcifile alpine si subalpine
Raspândire: Carpatii Occidentali: Cazanele Dunãrii (Clisura Cazanelor), Cheile Carasului, Cheile
Minisului, Beusnita-Cheile Nerei, Muntii Aninei, Valea Ciclovei (Banat).
Suprafete: mici, de ordinul 1–10 ha.
Statiuni: Altitudini: 50–500 m.
Clima:T = 10,9–7,5 0C; P = 575–770 mm.
Relief:peretii stâncosi, abrupti (50–550), pante însorite înclinate.
Substrat: calcaros.
Soluri: rendzine bogate în schelet si cu o reactie neutra (pH = 6,6–7,3).
Structura: Habitatul are aspectul de tufe rãzlete, cu putine specii în compozitia floristicã. Stratul ierbos:
specia edificatoare si caracteristicã, Sesleria filifolia, realizeazã o acoperire variabilã de 10–65% si se
asociazã cu: Campanula divergens, Ceterach officinarum, Galiu album, Saxifraga paniculata, Dianthus
spiculifolius, Alyssum saxatile, Erysimum odoratum, Cerastium arvense ssp. calcicolum. Speciile
însotitoare ale asociatiei sunt cele ce apartin aliantelor Seslerion rigidae si Seslerio-Festucion pallentis.
Dintre elementele cele mai interesante de la Portile de Fier, întâlnite în cadrul fitocenozelor edificate de
Sesleria filifolia, amintim speciile saxicole termofile: Dianthus kitaibelii, Campanulacrassipes, Alyssum
petraeum, Erysimum comatum, Centaurea atropurpurea, Seseli gracile, Melica ciliata, Ceterach
officinarum, Sateureja kitaibelii. Se învecineazã cu gruparea Campanuletum crassipedis.
Valoare conservativã: mare, habitat endemic.
Compozitie floristicã: Specie edificatoare: Sesleria filifolia.
Specii caracteristice: Sesleria filifolia.
Alte specii: Seseli rigidum, Centaurea atropurpurea, Dianthus petraeus, Athamantha turbith ssp.
hungarica, Draba lasiocarpa, Cerastium banaticum, Cephalaria laevigata, Alyssum repens, Campanula
sibirica ssp. divergens, Sempervivum marmoreum, Helianthemum nummularium, Draba aizoon,
Moehringia muscosa, Saxifraga marginata, Acinos alpinus, Cerastium arvense ssp. calcicolum.
Specii endemice: Campanula crassipes (subendemicã), Dianthus spiculifolius.
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Reprezentativitate: A - excelentă,
Stadiu de conservare: A - excelentă
Evaluare Globală: valoare A - excelentă
Corespunde Habitatelor din România:
- R 3401 Pajisti sud-est carpatice de Asperula capitata si Sesleria rigida
- R 3402 Pajisti sud-est carpatice de Helictotrichon decorum
- R 3410 Pajisti daco-balcanice de Sesleria filifolia
- R 3601 Pajisti sud-est carpatice de rogoz pitic (Kobresia myosuroides) si Oxytropis carpatica
- R 3605 Pajisti sud-est carpatice de paius cu colti (Festuca versicolor) si Sesleria rigida ssp. haynaldiana
- R 3606 Pajisti sud-est carpatice de paius de stanci (Festuca saxatilis)
- R 3607 Pajisti sud-est carpatice de Festca amethystina
Cod 6430 - Comunitati de liziera cu ierburi inalte higrofile de la nivelul campiilor, pana la cel
montan si alpin
Raspandire: Locuri umede, din lungul vãilor colinare si montan inferioare, din Transilvania, Muntenia,
Moldova.
Suprafete: De la 200–500 mp, panã la 4–5 ha in terenurile inmlãstinate.
Statiuni: Altitudine: 500–800 m.
Clima: T = 7,5–6,0 gr.C; P = 700–950 mm.
Roci: silicioase, marne si bolovãnisuri aduse de torenti. Soluri: aluviale, gleice si pseudogleice, bogate in
umiditate si substante nutritive.
Structura: Specia caracteristicã si dominantã, Filipendula ulmaria, este o plantã de talie mare, care
atinge 1,5–2 m. Aceasta realizeazã etajul superior, in amestec cu: Lythrum salicaria, Valeriana officinalis,
Telekia speciosa, Chaerophyllum hirsutum, Epilobium parviflorum.
Etajul inferior este realizat de plante mai scunde, cum sunt: Mentha longifolia, Crepis paludosa, Scirpus
sylvaticus, Geranium palustre, Equisetum palustre, Caltha palustris, Myosotis scorpioides.
Valoare conservativã: redusã.
Reprezentativitate: Bună,
Stadiu de conservare: Bună,
Evaluare Globală: valoare Bună
Corespunde Habitatelor din România:
- R 3701 Comunităti sud-est carpatice de buruienişuri înalte cu Aconitum tauricum; Valoare conservative
– redusă.
- R 3702 Comunităti sud-est carpatice de buruienişuri înalte cu Adenostyles alliaria şi Doronicum
austriacum ; Valoare conservative – redusă.
- R 3703 Comunităti sud-est carpatice de buruienişuri înalte Cirsium waldsteinii şi Heracleum
sphondylium ssp. transilvanicum; Valoare conservative – redusă.
- R3704 Comunităţi sud-est carpatice de buruienişuri înalte cu Senecio subalpinus şi ştevia stânelor
(Rumex alpinus); Valoare conservative – redusă.
- R 3705 Comunităţi sud-est carpatice de buruienişuri înalte cu Rumex obtusifolia şi Urtica dioica; Valoare
conservative – redusă.
- R 3706 Comunităti sud-est carpatice de buruienişuri înalte cu Petasites kablikianus; Valoare
conservative – redusă.
- R 3707 Comunităti sud-est carpatice de buruienişuri înalte cu Telekia speciosa şi Petasites hybridus;
Valoare conservative – redusă.
- R 3708 Comunităti daco-getice cu Angelica sylvestris, Crepis paludosa si Scirpus sylvaticus; Valoare
conservativa: redusa, mare doar în habitatele unde este prezenta specia Ligularia sibirica (DH2).
- R 3714 Comunităti daco-getice cu Filipendula ulmaria, Geranium palustre şi Chaerophyllum hirsutum;
Valoare conservative – redusă.
Cod 6520 - Fanete montane
Rãspândire: Etajele montan inferior si mijlociu ale Carpatilor din România (Sud- Estici).
Suprafete: Aproximativ 10.000–12.000 ha.
Statiuni: Altitudine: 650–800 m. Clima: T = 7–6 grC; P = 700–800 mm. Relief: versanti putin înclinati cu
expozitie nordicã sau nord-esticã. Roci: sisturi, conglomerate. Soluri: eutricambosoluri, bogate în
substanþe nutritive ºi moderat umede, neutre pânã la slab acide.
Structura: Fitocenozele de Trisetum flavescens au în compozitie numeroase specii de talie mare (60–80
cm), cu o acoperire de 80–95%. Alãturi de specia dominantã se dezvoltã frecvent: Agrostis capillaris,
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Phleum montanum, Cynosurus cristatus, Festuca pratensis, Arrhenatherum elatius, Onobrychis viciifolia,
Leucanthemum vulgaris, Knautia arvensis, Campanula glomerata. Toate acestea sunt prezente în etajul
superior care este bine structurat. Cel de al doilea etaj este alcãtuit din plante de 20–35 cm înãltime,
dintre care mai reprezentative sunt: Trifolium pratense, Anthyllis vulneraria, Lotus corniculatus, Luzula
campestris, Gymnadenia conopsea, Carum carvi, Trifolium campestre, T. montanum, Cerastium
holosteoides.
Compozitie floristicã: Specii edificatoare: Trisetum flavescens, Cerastium holosteoides, Anthoxanthum
odoratum, Briza media, Dactylis glomerata, Festuca pratensis. Specii caracteristice: Trisetum flavescens,
Cerastium holosteoides. Alte specii importante: Agrostis capillaris, Poa pratensis, Trifolium pratensis,
Onobrychis
viciifolia, Lotus corniculatus, Rumex acetosa, Polygonum bistorta, Holcus lanatus,
Leucanthemum vulgare, Daucus carota, Achillea millefolium, Silene vulgaris, Hypochaeris uniflora,
Dianthus carthusianorum, Leontodon autumnalis.
Valoare conservativã: redusã.
Reprezentativitate: Bună,
Stadiu de conservare: Bună,
Evaluare Globală: valoare Bună
Corespunde Habitatelor din România:
- R3801 Pajisti sud- est carpatice de Trisetum flavescens si alchemilla vulgaris.
Cod 8120 Grohotisuri calcaroase si de sisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin
(Thlaspietea rotundifolii)
Raspândire: Carpatii Orientali: Muntii Rodnei (vârfurile Ineu, Gãrgãlãu, Anies, Pietrosul). Carpatii
Meridionali: Muntii Fãgãras, Muntii Tarcu, Muntii Godeanu.
Suprafete: restrânse (circa 100 ha).
Statiuni: Altitudini: 2000–2200 m.
Clima: T = 0,0– -1,5 grC; P = 1300 mm.
Relief: bolovãnisuri si grohotisuri semifixate însorite din etajul alpin inferior.
Substrat:bazic, calcaros, conglomerate calcaroase, alcãtuite din fragmente de calcar jurasic, amfibolite si
sisturi sericitoase.
Soluri: scheletice, rendzine, pH = 5,8–7,2.
Structura: Habitat pionier, deschis, cu un numãr redus de specii în compozitia floristicã. În stratul ierbos,
alãturi de Saxifraga moschata, apare constant specia arenicolã alpinã Cerastium arvense ssp. calcicolum,
care constituie o bunã diferentialã ecologicã pentru asociatie. Habitatul grupeazã deopotrivã specii
bazofile, caracteristice ordinului Thlaspietalia rotundifolii, precum si elemente acidofile caracteristice
ordinului Androsacetalia alpinae. Habitatul din Muntii Rodnei are un caracter mai metofil, fapt relevat, pe
deoparte de lipsa speciei higrofile Saxifraga aizoides, iar pe de altã parte de numãrul mai redus al
speciilor caracteristice ordinului Salicetalia herbeceae.Habitatul din Muntii Tarcu-Godeanu prezintã un
numãr de specii higrofile: Silene pusilla, Saxifraga stellaris, Parnassia palustris, Viola biflora.
Valoare conservativã: mare, habitat endemic.
Compozitie floristicã: Specii edificatoare: Cerastium arvense ssp. calcicolum, Saxifraga moschata,
Saxifraga aizoides.
Specii caracteristice: Cerastium arvense ssp. calcicolum, Doronicum carpaticum.
Alte specii importante: Galium anisophyllon, Rhodiola rosea, Saxifraga hieraciifolia, Poa laxa (P. tremula),
Saxifraga ascendens, Oxyria dygina, Luzula spicata, Saxifraga bryoides, Veronica baumgartenii,
Saxifraga androsacea, Arabis alpina, Cardaminopsiss arenosa, Hutchinsia alpina ssp. brevicaulis,
Saxifraga carpatica.
Specii endemice: Doronicum carpaticum.
Reprezentativitate: A - excelentă,
Stadiu de conservare: A - excelentă,
Evaluare Globală: A - excelentă,
Corespunde Habitatelor din România:
- R 6106 Comunitati sud-est carpatice de grohotisuri si bolovanisuri calcaroase semi-fixate cu Cerastium
arvense ssp. calcicolum, Saxifraga moschata sI Saxifraga aizoides; Valoare conservativa: mare, habitat
endemic.
- R 6107 Comunitati sud-est carpatice de grohotisuri calcaroase mobile si semi-mobile cu Cardaminopsis
neglecta, Papaver corona-sanctistephani si Doronicum carpaticum; Valoare conservativa: mare, habitat
endemic.
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- R 6108 Comunitati sud-est carpatice de grohotisuri calcaroase vu mobilitate redusă si umiditate ridicată
Rumex scutatus, Saxifraga moschata, S. Aizoides si Doronicum columnae; Valoare conservativa: mare,
habitat endemic.
- R 6109 Comunitati sud-est carpatice de grohotisuri calcaroase mobile si semi-mobile cu Papaver
coronasancti-stephani, Cerastium lerchenfeldianum si Cerastium transsilvanicum; Valoare conservativa:
mare, habitat endemic.
- R 6110 Comunitati sud-est carpatice de grohotisuri calcaroase mobile si semi-mobile cu Acinos alpinus
si Galium anisophyllon; Valoare conservativa: mare, habitat endemic.
- R 6111 Comunitati sud-est carpatice de bolovanisuri fixate cu Geranium macrrorhizum, Sedum fabaria
si Geranium lucidum; Valoare conservativa: mare, habitat endemic.
- R 6112 Comunitati montane sud-est carpatice pioniere de grohotisuri mobile sau semifixate cu Thymus
comosus, Galium album si Teucrium montanum; Valoare conservativa: mare, habitat endemic.
- R 6113 Comunitati sud-est carpatice de grohotisuri fixate cu Parietaria officinalis, Galium lucidum si
Geranium lucidum; Valoare conservativa: mare, habitat endemic.
Cod 8210 - Versanti stâncosi cu vegetatie chasmofitic pe roci calcaroase
Rãspândire: Carpatii Occidentali: Valea Cernei, Valea Ilovei, Valea Tesnei, Cazanele Dunãrii, Piatra
Closani; în etajul colinar.
Suprafete: mici (circa 1 ha).
Statiuni: Altitudini: 200–1200 m. Clima: T = 11,0–4,9 grC; P = 750–1200 mm. Relief: peretii stâncosi,
abrubti si umbriti, stânci calcaroase. Substrat: calcaros. Soluri: rendzine superficiale.
Structura: Habitat calcifil, termofil. Stratul ierbos: Fitocenozele cu Ceterach officinarum sunt localizate în
sudul Banatului si sunt bogate în specii cu origine dacicã si carpato-balcanicã: Draba lasiocarpa, Alyssum
petraeum, Dianthus kitaibelii, Micromeria pulegium, care conferã caracterul regional al habitatului. Este
considerate o grupare vicariantã celei din Serbia (Ceterachi- Ramondetum serbicae Javanovic- Dunjic
1952).
Valoare conservativã: mare, habitat endemic.
Compozitie floristicã: Specii edificatoare: Ceterach officinarum, Asplenium trichomanes, Draba
lasiocarpa. Specii caracteristice: Ceterach officinarum. Alte specii importante:Asplenium ruta-muraria,
Saxifraga paniculata, Cystopteris fragilis, Sedum hispanicum, Moehringia muscosa, Polypodium vulgare,
Poa nemoralis, Sedum maximum, Cardaminopsis arenosa.
Reprezentativitate: A - excelentă,
Stadiu de conservare: A - excelentă,
Evaluare Globală: A - excelentă,
Corespunde Habitatelor din România:
- R6202 - Comunitãti sud-est carpatice pe stânci calcaroase cu Artemisia eriantha si Gypsophila petraea
- R6204 - Comunitãti sud-est carpatice pe stânci calcaroase cu Saxifraga moschata si Draba kotschyi
- R6206 - Comunitãti sud-est carpatice ale fisurilor pereþilor stânco si, calcarosi cu Cystopteris fragilis,
Campanula carpatica, Saxifraga cuneifolia si Valeriana sambucifolia
- R6207 - Comunitãti sud-est carpatice pe stânci calcaroase cu Thymus pulcherrimus si Poa rehmanii
- R6208 - Comunitãti sud-est carpatice pe stânci calcaroase cu Achillea schurii si Campanula
cochleariifolia
- R6212 - Comunitãti sud-est carpatice pe stânci calcaroase cu Saxifraga mutata spp. demissa si
Gypsophila petraea
- R6213 - Comunitãti sud-est carpatice pe stânci cu Saxifraga luteoviridis si Silene zawadzkii
- R6214 - Comunitãti sud-est carpatice pe stânci calcaroase cu Saxifraga marginata ssp. rocheliana si
Gypsophila petraea
- R6216 - Comunitãti daco-balcanice pe stânci calcaroase cu Ceterach officinarum si Draba lasiocarpa
- R6217 - Comunitãti daco-balcanice pe stânci calcaroase cu Silene saxifraga ssp. petraea, Asplenium
ruta-muraria si Asplenium trichomanes ssp. quadrivalens
- R6218 - Comunitãti sud-est carpatice din fisuri de stânci calcaroase cu Asplenium trichomanes si
Asplenium ruta-muraria
- R6222 - Comunitãti daco-balcanice pe stânci calcaroase cu Campanula crassipes
Cod 8310 Pesteri in care accesul publicului este interzis
Raspândire: Carpatii Orientali, Carpatii Meridionali, Carpatii Occidentali, Dobrogea (Movile).
Statiuni: Altitudini: diferite, de la 5–1500 m. Substrat: predominant calcaros.
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Structura: „Flora” subteranã, datoritã absentei luminii, procariotele din regnul Monera (reprezentat de
bacterii) si eucariotele din regnurile: Fungi (reprezentat de ciuperci), Protista (reprezentat de alge) si
Plantae (reprezentat de muschi) sunt incomparabil mai putin diversificate decât eucariotele din regnul
Animalia.
Valoare conservativã: foarte mare, în special prin speciile de lilieci mentionate în DH2.
Compozitie floristicã si faunisticã: Bacterii: existã putine lucrãri publicate. Mentionãm: studiul
microbiologic al Pesterii Topolnita, bacteriile nitrificante din Ghetarul de la Scãrisoara, tiobacteriile
chemosintetizante din Pestera de la Movile. Ciupercile: existã putine studii efectuate, a foststudiatã flora
Laboulbeniale (Ascomycete) din pesterile din România. Algele: au fost mentionate 50 de specii de alge
cavernicole, în special din Banat si specii de alge cavernicole din Oltenia. Muschii: prezenti la intrarea în
mai multe pesteri. Fauna subteranã. Se cunosc circa 250 de specii troglobionte, majoritatea endemice, cu
arealul redus la câteva pesteri, uneori la una singurã.
Reprezentativitate: Bună,
Stadiu de conservare: Bună,
Evaluare Globală: valoare Bună
Corespunde Habitatelor din România:
- R6501 – Pesteri
Cod 9110 – Paduri dacice de fag de tip Luzulo- Fagetum
Raspandire: in toti Carpatii romanesti, cu frecventa mare in Carpatii Meridionali si Occidentali, in
regiunea de munte si, in parte, pe dealurile inalte, in etajul nemoral.
Structura: Fitocenoze edificate de specii europene-balcanice, mezoterme, mezofite, mezotrofe. Stratul
arborilor, constituit exclusiv din fag (Fagus sylvatica ssp. sylvatica la altitudini mari, ssp. Moesiaca la
atitudini mici), sau cu putin amestec de paltin de munte (Acer pseudoplatanus), brad (Abies alba) la
altitudini mari, gorun (Quercus petraea), carpen (Carpinus betulus), plop tremurator (Populus tremula),
ulm (Ulmus glabra), cires (Cerasus avium) la altitudini mici; are acoperire ridicata (80–90%) si inaltimi de
23–28 m la 100 de ani. Stratul arbustilor, relativ slab dezvoltat, cu exemplare de Sambucus racemosa, S.
nigra, Corylus avellana, Crataegus monogyna, Evonymus europaea, Daphne mezereum s.a.
Stratul ierburilor si subarbustilor: dominat de Festuca drymeia ca strat acoperitor pe suprafete mari sau in
palcuri de diferite dimensiuni; participã elemente din „flora de mull” si din flora acidofilã, mai rar Rubus
hirtus.
Valoare conservativa: redusa.
Compozitie floristica:
Specii edificatoare: Fagus sylvatica ssp. sylvatica, ssp. moesiaca.
Specii caracteristice: Festuca drymeia.
Alte specii importante: Galium odoratum, Calamagrostis arundinacea, Carex pilosa, Dentaria bulbifera,
Euphorbia amygdaloides, Lamium galeobdolon, Lathyrus vernus, Luzula luzuloides, Poanemoralis,
Pulmonaria obscura, Scrophularia nodosa, Viola reichenbachiana s.a.
Reprezentativitate: Bună,
Stadiu de conservare: Bună,
Evaluare Globală: valoare Bună
Corespunde Habitatelor din România:
- R 4102 Paduri sud-est carpatice de molid (Picea abies), fag (Fagus sylvatica) si brad (Abies alba) cu
Hieracium rotundatum; Valoare conservativa: moderată.
- R 4105 Paduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) si brad (Abies alba) cu Festuca
drymeia; Valoare conservativa: moderată.
- R 4106 Paduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) si brad (Abies alba) cu Hieracium rotundatum;
Valoare conservativa: moderată.
- R 4107 Paduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) si brad (Abies alba) cu Vaccinium myrtillus;
Valoare conservativa: mare.
- R 4110 Paduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) cu Festuca drymeia; Valoare conservativa:
redusă.
Cod 9150 - Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion
Raspândire: în munti si dealuri din sud-vestul României (Vâlcan, Mehedinti, Cernei, Almãj, Locvei), în
etajul nemoral
Suprafete: reduse, câteva mii de ha.
Statiuni: Altitudini: 500–1000 m.
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Climã: T = 9,0–6,0 0C, P = 890–1100 mm.
Relief:versanti cu înclinãri diferite si expozitii însorite.
Roci: sisturi silicioase, molase, roci calcaroase.
Soluri: de tip districambosol, eutricambosol, profunde-mijlociu profunde, mediu acide, mezobazice,
reavane-umede, mezotrofice.
Structura: Fitocenoze edificate de specii europene, balcanice, mezo-euterme, mezofite, mezotrofe.
Stratul arborilor, compus exclusiv din fag (Fagus sylvatica ssp. moesiaca, ssp. sylvatica) sau cu putine
exemplare de frasin (Fraxinus excelsior), sorb de câmp (Sorbus torminalis), carpen (Carpinus betulus);
are acoperire de 70–90% si înãltimi de 25–30 m la 100 de ani. Stratul arbustilor, slab dezvoltat, constituit
din Crataegus monogyna, Cornus mas,
Corylus avellana, Viburnum lantana s.a. Stratul ierburilor si subarbustilor: dezvoltat variabil, cu elemente
acidofile si din flora de mull si cu participarea de specii balcanice (Helleborus odorus).
Valoare conservativã: foarte mare.
Compozitie floristicã: Specii edificatoare: Fagus sylvatica ssp. moesiaca si ssp. sylvatica. Specii
caracteristice: Helleborus odorus.
Alte specii importante:Brachypodium sylvaticum, Dactylis polygama,Galium odoratum, Genista tinctoria,
Lamium galebdolon, Luzula luzuloides, Poa nemoralis, Potentilla micrantha,Viola hirta, V.
reichenbachiana s.a.
Reprezentativitate: A - excelentă,
Stadiu de conservare: A - excelentă,
Evaluare Globală: A - excelentă,
Corespunde Habitatelor din România:
- R 4111 Paduri dacice de fag (Fagus sylvatica) şi brad (Abies alba) cu Cephalanthera damassonium;
Valoare conservativa: moderată.
Cod 91EO* Paduri aluviale cu alnus glutinosa si Fraxinus excelsior
(Alno - padion, Alnion
incanae, Salicion albae)
Raspandire: in luncile montane din toti Carpatii Romaniei, in etajul boreal, mai putin frecvent in Carpatii
Occidentali.
Suprafete: circa 4.000 ha, mai frecvent in Carpatii Meridionali si Orientali.
Statiuni: Altitudini 700–1700 m. Clima: T = 7,5–2 grC, P = 800–1200 mm. Relief: lunci montane inguste,
versanti umeziti de izvoare. Roci: variate, calcaroase si silicioase, sub formã de pietrisuri, nisipuri
grosiere. Soluri: de tip litosol, gleiosol, superficiale, scheletice, acide, mezobazice, permanent umedeude, mezotrofice.
Structura: Fitocenoze edificate de specii europene, boreale. Stratul arborilor, compus exclusiv din anin
alb (Alnus incana) sau cu putin amestec de molid (Picea abies), brad (Abies alba), fag (Fagus sylvatica),
la altitudini mai mici anin negru (Alnus glutinosa) s.a.; are acoperire de 80–100% si inãltimi de 15–25 m la
50 de ani. Stratul arbustilor lipseste sau este slab dezvoltat, compus din Salix triandra, Corylus avellana,
Lonicera xylosteum, Prunus padus. Stratul ierburilor si subarbustilor, obisnuit puternic dezvoltat, dominat
de Petasites albus si Telekia speciosa.
Valoare conservativa: foarte mare.
Compozitie floristica: Specii edificatoare: Alnus incana. Specii caracteristice: Telekia speciosa. Alte
specii importante: Angelica sylvestris, Aegopodium podagraria, Athyrium filix-femina, Carex remota,
Cardamine impatiens, Chaerophyllum hirsutum, Circaea lutetiana, Cirsium oleraceum, Dryopteris filixmas, Glechoma hederacea, Geranium phaeum, Festuca gigantea, Impatiens noli-tangere, Mentha
longifolia, Myosotis sylvatica, Matteuccia struthiopteris, Oxalis acetosella, Petasites hybridus, P.
kablikianus, Ranunculus repens, Salvia glutinosa, Stachys sylvatica, Stellaria nemorum, Tussilago farfar
s.a.
Reprezentativitate: Bună,
Stadiu de conservare: Bună,
Evaluare Globală: valoare Bună
Corespunde Habitatelor din România:
- R 4401 Paduri sud-est carpatice de anin alb (Alnus incana) cu Telekia specioasa; Valoare
conservativa: foarte mare.
- R 4402 Paduri daco – getice de lunci colinare de anin negru (Alnus glutinosa) cu Stellaria nemorum;
Valoare conservativa: foarte mare.
- R 4405 Paduri sud-est carpatice de plop negru (Populus nigra) cu Rubus caesius; Valoare
conservativa: foarte mare.
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Cod 91Q0 Paduri relictare de Pinus sylvestris pe substrat calcaros
Raspândire: în masivele calcaroase din Carpatii Orientali (muntii Hãsmas), Meridionali (Leaota) si
Occidentali (Trascãu), în etajul nemoral, subetajul pãdurilor de fag si amestec cu fag.
Suprafete: câteva sute de ha.
Statiuni: Altitudini: 800–1200 m.
Clima: T = 7–5 grC, P = 800–1000 mm.
Relief: versanti cu înclinãri diferite, însoriti.
Roci:calcare.
Soluri: de tip rendzinã, superficiale– mijlociu profunde, neutre, eubazice hidric echilibrate, cu posibile
deficite temporare, eutrofice.
Structura: Fitocenoze edificate de specii eurasiatice boreale si europene. Stratul arborilor, compus, în
etajul superior, din pin silvestru (Pinus sylvestris), exclusiv sau cu putin amestec de fag (Fagus sylvatica),
mesteacãn (Betula pendula), scorus (Sorbus aucuparia), gorun (Quercus petraea), are acoperire 60–70%
si înãltimi de 20–25 m la 100 de ani. Stratul arbustilor de regulã lipseste sau reprezentat prin putine
exemplare de Juniperus communis, Cotoneaster integerima, Rosa pendulina, Corylus avellana, Rhamnus
cathartica, Lonicera xylosteum, Spiraea chamedrifolia. Stratul ierburilor si subarbustilor, dominat de
Sesleria rigida.
Valoare conservativã: foarte mare, în special în habitatele unde este prezentã specia Arctostaphyllos
uva-ursi (DH4).
Compozitie floristicã: Specii edificatoare: Pinus sylvestris.
Specii caracteristice: Sesleria rigida.
Alte specii importante: Arctostaphyllos uva-ursi, Asperula capitata, Bupleurum falcatum, Calamagrostis
arundinacea, Campanula persicifolia, Dianthus spiculifolius, D. carthusianorum,
Euphorbia amygdaloides, Euphorbia salisburgensis, Fragaria vesca, Hepatica nobilis, Helictotrichon
decorum, Hieracium bifidum, Knautia dipsacifolia, Tanacetum vulgare, Melampyrum sylvaticum, Orthilia
secunda, Poa nemoralis, Scabiosa columbaria, Saxifraga paniculata, Thymuscomosus, Veronica
chamaedris, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea s.a.
Reprezentativitate: A - excelentă,
Stadiu de conservare: A - excelentă,
Evaluare Globală: A - excelentă,
Corespunde Habitatelor din România:
- R4215 - Pãduri sud-est carpatice de pin silvestru (Pinus sylvestris) cu Sesleria rigida
Cod 91VO – Paduri dacice de fag (Symphyto- Fagion)
Structura: Fitocenoze edificate de specii europene nemorale. Stratul arborilor, compus, in etajul superior,
din fag (Fagus sylvatica) cu exemplare de paltin de munte (Acer pseudoplatanus), frasin (Fraxinus
excelsior), iar in etajul inferior pot apãrea jugastru (Acer campestre), carpen (Carpinus betulus); are
acoperire 60–80% si inaltimi de 20–30 m la 100 de ani. Stratul arbustilor, slab dezvoltat, compus din
Ribes uva–crispa, Spiraea chamaedrifolia, Cornus sanguinea, Sambucus nigra, Daphne mezereum,
Corylus avellana, Crataegus monogyna, Rosa pendulina, Evonymus europaeus. Stratul ierburilor si
subarbustilor, dominat de Phyllitis scolopendrium cu multe elemente din flora de mull (Dentaria
glandulosa, Galium odoratum, Asarum europaeum etc).
Valoare conservativa: foarte mare.
Compozitie floristica: Specii edificatoare: Fagus sylvatica. Specii caracteristice: Phyllitis scolopendrium.
Alte specii importante: Actaea spicata, Aconitum moldavicum, Asplenium trichomanes, Athyrium filixfemina, Brachypodium sylvaticum, Campanula persicifolia, Cardamine impatiens, Carex sylvatica,
Cystopteris fragilis, Dentaria glandulosa, D. bulbifera, Lamium galebdolon, Geranium phaeum, Helleborus
purpurascens, Doronicum columnae, Dryopteris filixmas, Euphorbia amygdaloides, Hepatica nobilis, H.
transilvanica, Hordelymus europaeus, Isopyrum thalictroides, Lilium martagon, Lunaria rediviva,
Moehringia muscosa, Mercurialis perennis, Melica uniflora, Myosotis sylvatica, Oxalis acetosella,
Polypodium vulgare, Polystichum aculeatum, Pulmonaria rubra, Poa nemoralis, Rubus hirtus, Salvia
glutinosa, Sanicula europaea, Stachys sylvatica, Symphytum cordatum s.a.
Reprezentativitate: A - excelentă,
Stadiu de conservare: Bună,
Evaluare Globală: valoare Bună,
Corespunde Habitatelor din România:
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R4101 - Pãduri sud-est carpatice de molid (Picea abies), fag (Fagus sylvatica) si brad (Abies alba) cu
Pulmonaria rubra
R4103- Pãduri sud-est carpatice de molid (Picea abies), fag (Fagus sylvatica) si brad (Abies alba) cu
Leucanthemum waldsteinii
R4104- Pãduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) si brad (Abies alba) cu Pulmonaria rubra
R4108- Pãduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) si brad (Abies alba) cu Leucanthemum
waldsteinii
- R4109- Pãduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) cu Symphytum cordatum
- R4116 - Pãduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) cu Phyllitis scolopendrium
Cod 9410 – Paduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio - Piceetea )
Raspandire: in toti Carpatii romanesti, la contactul etajului nemoral cu etajul boreal.
Suprafete: circa 15.000 de ha, din care 6.500 de ha in Carpatii Meridionali, 6000 in Carpatii Orientali,
2.500 in Carpatii Occidentali.
Statiuni: Altitudini 1000–1450 m. Clima:T = 4,5–3,5 grC, P = 900–1200 mm. Relief: versanti cu inclinãri,
in general, mari si expozitii diferite, rar culmi, platouri. Roci: sisturi cristaline si alte roci acide. Soluri: de tip
podzol, prepodzol, mijlociu profundesuperficiale, acide, oligobazice, umede, oligotrofice.
Structura: Fitocenoze edificate de specii europene boreale si nemorale. Stratul arborilor, compus din
molid (Picea abies) si fag (Fagus sylvatica) in proporþii diferite, iar in amestec brad (Abies alba), scorus
(Sorbus aucuparia), are acoperire de 70–80% si inãltimi de 18–25 m la molid si 16–22 la fag la 100 de
ani. Stratul arbustilor lipseste. Stratul ierburilor si subarbustilor dominat de Calamagrostis, Luzula
luzuloides, Vaccinium myrtilus.
Valoare conservativa: mare.
Compozitie floristica: Specii edificatoare: Picea abies, Fagus sylvatica.
Specii caracteristice. Hieracium rotundatum. Alte specii importante: Athyrium filix-femina, A. distentifolia,
Calamagrostis arundinacea, C. villosa, Dryopteris dilatata, D. filix-mas, Epilobium montanum, Fragaria
vesca, Gentiana asclepiadea, Huperzia selago, Lycopodium annotinum, Lamium galeobdolon,
Melampyrum sylvaticum, Oxalis acetosella, Polygonatum verticillatum, Rubus hirtus, Senecio nemorensis,
Stellaria nemorum, Veronica urticifolia.
Reprezentativitate: Bună,
Stadiu de conservare: A - excelentă,
Evaluare Globală: valoare Bună
Corespunde Habitatelor din România:
- R 4203 Paduri sud-est carpatice presubalpine de molid (Picea abies) cu Soldanella hungarica; Valoare
conservativa: mare.
- R 4205 Paduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) cu Oxalis acetosella; Valoare conservativa:
moderată.
- R 4206 Paduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) şi brad (Abies alba) cu Hieracium rotundatum;
Valoare conservativa: moderată.
- R 4207 Paduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) şi brad (Abies alba) cu Hylocomium splendens;
Valoare conservativa: moderată.
- R 4208 Paduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) şi brad (Abies alba) cu Luzula sylvatica;
Valoare conservativa: mare.
- R 4209 Paduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) cu Leucanthemum waldsteinii; Valoare
conservativa: foarte mare.
- R 4210 Paduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) Sphagnum spp; Valoare conservativa: foarte
mare.
- R 4212 Paduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) şi brad (Abies alba) cu Pleurozium schreberi;
Valoare conservativa: foarte mare
- R 4214 Paduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) şi fag (Fagus sylvatica) cu Hieracium
rotundatum; Valoare conservativa: mare.

In tabelul urmator sunt prezentate si descrise sumar tipurile de habitate de interes conservativ
pentru care a fost desemnat situl de importanta comunitara ROSCI 0194 PIATRA CRAIULUI. De
asemenea, in cadrul acestui tabel sunt incluse observatii privind potentiala prezenta a acestor
tipuri de habitate de interes comunitar in zona de dezvoltare a proiectului.
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Denumire
Cod
habitat
Natura interes
2000 comunitar

tip
de

Observatii privind potentiala
prezenta a tipului de habitat in
zona de asfaltare a drumului
comunal DC21

Descriere tip habitat

3220

Paduri acidofile de
Picea abies din
regiunea montana
(VaccinioPiceetea)

Fitocenoze edificate de specii boreale si carpatobalcanice, oligoterme, mezofite, oligotrofe. Stratul
arborilor, compus exclusiv din molid (Picea abies),
sau cu putin amestec de scorus (Sorbus aucuparia),
poate avea acoperire de 100% dar spre golul alpin si
de 60–80%, situatie in care se pot gasi tufe de
jneapan (Pinus mugo) sau ienupar (Juniperus
communis); atinge inaltimi de 15–20 m la 100 de ani.
Stratul arbustilor lipseste sau este slab dezvoltat
(Sorbus aucuparia arbustiv, Lonicera nigra, Rubus
idaeus, Rosa pendulina s.a.). Stratul ierburilor si
subarbustiv este dominat de Oxalis acetosella si
Vaccinium sp. Stratul muschilor bine dezvoltat cu
Polytrichum sp.

Lucrarile de asfaltare a drumului
comunal se vor realiza in
intravilanul comunei Rucar, pe
un drum existent si pe terenuri
ce apartin domeniului public. In
aceste conditii, lucrarile nu au
impact
negativ
asupra
habitatului de interes comunitar
Paduri acidofile de Picea abies
din regiunea montana (VaccinioPiceetea).

3230

Vegetatie
Fitocenoza este instalatã primar, ca o grupare
lemnoasă
cu pionierã si este edificatã de specii mezoterme, mezoMyricaria
higrofile si higrofile în proportie mare, iar speciile
germanica
de-a ierboase pot fi si eutrofe, în special dupã revãrsãri.
lungul
râurilor Stratul arbustiv este dominat de Myricaria germanica
montane
în proportii diferite, fiind asociat cu Salix purpurea.
Sporadic, apar exemplare juvenile de Alnus
glutinosa, Alnus incana, Fagus sylvatica. Acoperirea
stratului este de 40–75%, iar înãltimea variazã între
0,50–2,50 m. Stratul ierburilor are o dinamicã foarte
activã, fiind frecvent distrus de viituri, de aceea are o
acoperire variabilã de 20–50%, cu întelenire redusã.
Agrostis stolonifera, Festuca pratensis si Dactylis
glomerata sunt cele mai abundente graminee,
împreunã cu Trifolium pratense, Lysimachia
nummularia, Lycopus europaeus, Tussilago farfara,
Aegopodium podagraria, Glechoma hederacea si
Ranunculus repens. Înãltimea stratului de graminee
ajunge la 0,50–0,75 m, existând un al doilea strat,
inferior, la 0,20 cm.

Lucrarile de asfaltare a drumului
comunal se vor realiza in
intravilanul comunei Rucar, pe
un drum existent si pe terenuri
ce apartin domeniului public. In
aceste conditii, lucrarile nu au
impact
negativ
asupra
habitatului de interes comunitar
Vegetatie lemnoasă cu Myricaria
germanica de-a lungul râurilor
montane.

4060

Tufarisuri alpine si Fitocenoza este edificatã de specii oligoterme,
boreale
xerofile, oligotrofe, acidofile. Specia edificatoare
Loiseleuria procumbens are tulpini repente, asa incat
stratul arbustiv este redus ca inãltime la 10 cm.
Speciile de graminee dominante, Festuca supina,
Nardus stricta, Agrostis rupestris se inaltã deasupra
lui la 10–15 cm.
Stratul ierburilor este completat de Potentilla ternata,
Campanula alpina, Phyteuma confusum, Hieracium
alpinum, Geum montanum, Ligusticum mutellina.
Stratul muschilor si lichenilor este completat de specii
cu flori, insã cu tulpini scurte, precum Primula
minima; dominanti sunt lichenii Cetraria islandica si
Thamnolia vermicularis; el se inaltã la 5 cm.
Acoperirea fitocenozei este variabila, intre 35–85%.

Lucrarile de asfaltare a drumului
comunal se vor realiza in
intravilanul comunei Rucar, pe
un drum existent si pe terenuri
ce apartin domeniului public. In
aceste conditii, lucrarile nu au
impact
negativ
asupra
habitatului de interes comunitar
Tufarisuri alpine si boreale.
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4070

Tufarisuri cu Pinus
mugo
si
Rhododendron
myrtifolium

Fitocenoza edificata de Pinus mugo este tipica pentru
etajul subalpin al Carpatilor romanesti, iar elementele
carpato-balcanice o diferentiaza de cele similare
(vicariante din Alpi). Acoperirea generalã este de 90–
100%. Speciile sunt oligoterme, higrofile, oligotrofe,
acidofile.
Stratul arbustilor este compus din Pinus mugo, in
general monodominant, dar pot aparea sporadic,
Alnus viridis, Salix silesiaca, Ribes petraeum,
Juniperus sibirica, iar la limita inferioarã, in raristi, se
dezvoltã si exemplare subdezvoltate de arbori (Pinus
cembra, Picea abies, Sorbus aucuparia). Stratul de
jneapan este de regula compact, cu densitati mari
(2200 tufe/ha, cu 9 ramuri la tufã in medie), cu
inãltime de 2–2,5 (3,0) m la altitudini mai coborate
(1600 m) si devine tot mai scund, ajungand la 0,40 m
la altitudini de peste 2200 m. Productivitatea stratului
arbustilor variazã, in medie, intre 6,6 t–11 t/an/ha
material vegetal uscat si au o biomasã totalã de 74,5
t/ha. Stratul ierburilor si subarbustilor este edificat de
Rhododendron myrtifolium, cu dominantã mare fiind si
Vaccinium
myrtillus,
Deschampsia
flexuosa,
Homogyne alpina, Luzula luzuloides, Luzula sylvatica,
Oxalis acetosella, Calamagrostis villosa. Acoperirea
stratului este de 30–60%, avand o inãltime de 25–30
cm.
Stratul muscinal este prezent aproape totdeauna, are
o acoperire variabilã, intre 30–80% si este alcãtuit mai
ales din speciile Pleurozium schreberi, Hylocomium
splendens, Polytrichum juniperinum, Dicranum
scoparium.

Lucrarile de asfaltare a drumului
comunal se vor realiza in
intravilanul comunei Rucar, pe
un drum existent si pe terenuri
ce apartin domeniului public. In
aceste conditii, lucrarile nu au
impact
negativ
asupra
habitatului de interes comunitar
Tufarisuri cu Pinus mugo si
Rhododendron myrtifolium.

4080

Tufarisuri cu specii Fitocenoza este edificatã de specii oligoterme,
sub-arctice
de higrofile, calcifile. Este alcãtuitã din douã straturi: cel
salix
superior este dominat de specia arbustiv-subarbustivã
Salix hastata, carerealizeazã o acoperire de 80–
100%; stratul al doilea este format din ierburi,
graminee în cea mai mare parte (Trisetum fuscum,
Nardus stricta, Festuca supina, Festuca picta sau
Calamagrostis villosa) dar si diverse dicotiledonate.
Specia edificatoare nu depãseste 1,5 m înãltime, are
rãdãcini puternice cu care fixeazã terenurile pe care
se instaleazã, având un rol antierozional bine
cunoscut.

Lucrarile de asfaltare a drumului
comunal se vor realiza in
intravilanul comunei Rucar, pe
un drum existent si pe terenuri
ce apartin domeniului public. In
aceste conditii, lucrarile nu au
impact
negativ
asupra
habitatului de interes comunitar
Tufarisuri cu specii sub-arctice
de salix.

6110*

Comunitati
rupicole
calcifile
sau pajisti bazifite
din Alysso- Sedion
albi

Lucrarile de asfaltare a drumului
comunal se vor realiza in
intravilanul comunei Rucar, pe
un drum existent si pe terenuri
ce apartin domeniului public. In
aceste conditii, lucrarile nu au
impact
negativ
asupra
habitatului de interes comunitar
Comunitati rupicole calcifile sau
pajisti bazifite din Alysso- Sedion
albi.

Vegetatia este relativ bine închegatã si este formatã
din graminee anuale si perene, ceea ce denotã un
grad evoluat de înþelenire. Principalele specii sunt:
Trifolium incarnatum ssp. molinerii, Ventenata dubia,
Xeranthemum cylindraceum, Dasypyrum villosum,
Aegilops cylindrica, Poa compressa, Festuca
valesiaca,
F.
ovina,
Hypericum
perforatum,
Scleranthus perennis, Trifolium arvense, Erysimum
cuspidatum, plante ce alcãtuiesc stratul superior al
vegetatiei.
Speciile scunde, ce alcãtuiesc cel de al doilea strat,
sunt: Sedum acre, S. annuum, Scleranthus annuus,
Thymus comosus, Vulpia myuros, Aira capillaris.
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6170

Pajisti
calcifile Habitatul are aspectul de tufe rãzlete, cu putine specii
alpine si subalpine în compozitia floristicã. Stratul
ierbos: specia
edificatoare si caracteristicã, Sesleria filifolia,
realizeazã o acoperire variabilã de 10–65% si se
asociazã cu: Campanula divergens, Ceterach
officinarum, Galiu album, Saxifraga paniculata,
Dianthus spiculifolius, Alyssum saxatile, Erysimum
odoratum, Cerastium arvense ssp. calcicolum.
Speciile însotitoare ale asociatiei sunt cele ce apartin
aliantelor Seslerion rigidae si Seslerio-Festucion
pallentis. Dintre elementele cele mai interesante de la
Portile de Fier, întâlnite în cadrul fitocenozelor
edificate de Sesleria filifolia, amintim speciile saxicole
termofile: Dianthus kitaibelii, Campanulacrassipes,
Alyssum petraeum, Erysimum comatum, Centaurea
atropurpurea, Seseli gracile, Melica ciliata, Ceterach
officinarum, Sateureja kitaibelii. Se învecineazã cu
gruparea Campanuletum crassipedis.

Lucrarile de asfaltare a drumului
comunal se vor realiza in
intravilanul comunei Rucar, pe
un drum existent si pe terenuri
ce apartin domeniului public. In
aceste conditii, lucrarile nu au
impact
negativ
asupra
habitatului de interes comunitar
Pajisti
calcifile
alpine
si
subalpine.

6430

Comunitati
de
liziera cu ierburi
inalte higrofile de
la nivelul campiilor,
pana la cel montan
si alpin

Specia caracteristicã si dominantã, Filipendula
ulmaria, este o plantã de talie mare, care atinge 1,5–2
m. Aceasta realizeazã etajul superior, in amestec cu:
Lythrum salicaria, Valeriana officinalis, Telekia
speciosa,
Chaerophyllum
hirsutum,
Epilobium
parviflorum.
Etajul inferior este realizat de plante mai scunde, cum
sunt: Mentha longifolia, Crepis paludosa, Scirpus
sylvaticus, Geranium palustre, Equisetum palustre,
Caltha palustris, Myosotis scorpioides.

Lucrarile de asfaltare a drumului
comunal se vor realiza in
intravilanul comunei Rucar, pe
un drum existent si pe terenuri
ce apartin domeniului public. In
aceste conditii, lucrarile nu au
impact
negativ
asupra
habitatului de interes comunitar
Comunitati de liziera cu ierburi
inalte higrofile de la nivelul
campiilor, pana la cel montan si
alpin.

6520

Fanete montane

Fitocenozele de Trisetum flavescens au în compozitie
numeroase specii de talie mare (60–80 cm), cu o
acoperire de 80–95%. Alãturi de specia dominantã se
dezvoltã frecvent: Agrostis capillaris, Phleum
montanum, Cynosurus cristatus, Festuca pratensis,
Arrhenatherum
elatius,
Onobrychis
viciifolia,
Leucanthemum
vulgaris,
Knautia
arvensis,
Campanula glomerata. Toate acestea sunt prezente
în etajul superior care este bine structurat. Cel de al
doilea etaj este alcãtuit din plante de 20–35 cm
înãltime, dintre care mai reprezentative sunt: Trifolium
pratense, Anthyllis vulneraria, Lotus corniculatus,
Luzula campestris, Gymnadenia conopsea, Carum
carvi, Trifolium campestre, T. montanum, Cerastium
holosteoides.

Lucrarile de asfaltare a drumului
comunal se vor realiza in
intravilanul comunei Rucar, pe
un drum existent si pe terenuri
ce apartin domeniului public. In
aceste conditii, lucrarile nu au
impact
negativ
asupra
habitatului de interes comunitar
Fanete montane.

8120

Grohotisuri
calcaroase si de
sisturi calcaroase
din etajul montan
până în cel alpin
(Thlaspietea
rotundifolii)

Habitat pionier, deschis, cu un numãr redus de specii
în compozitia floristicã. În stratul ierbos, alãturi de
Saxifraga moschata, apare constant specia arenicolã
alpinã Cerastium arvense ssp. calcicolum, care
constituie o bunã diferentialã ecologicã pentru
asociatie. Habitatul grupeazã deopotrivã specii
bazofile,
caracteristice
ordinului
Thlaspietalia
rotundifolii, precum si elemente acidofile caracteristice
ordinului Androsacetalia alpinae. Habitatul din Muntii
Rodnei are un caracter mai metofil, fapt relevat, pe
deoparte de lipsa speciei higrofile Saxifraga aizoides,
iar pe de altã parte de numãrul mai redus al speciilor
caracteristice ordinului Salicetalia herbeceae.Habitatul
din Muntii Tarcu-Godeanu prezintã un numãr de
specii higrofile: Silene pusilla, Saxifraga stellaris,

Lucrarile de asfaltare a drumului
comunal se vor realiza in
intravilanul comunei Rucar, pe
un drum existent si pe terenuri
ce apartin domeniului public. In
aceste conditii, lucrarile nu au
impact
negativ
asupra
habitatului de interes comunitar
Grohotisuri calcaroase si de
sisturi calcaroase din etajul
montan până în cel alpin
(Thlaspietea rotundifolii).
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Parnassia palustris, Viola biflora.

8210

Versanti stâncosi
cu
vegetatie
chasmofitic pe roci
calcaroase

Habitat calcifil, termofil. Stratul ierbos: Fitocenozele cu
Ceterach officinarum sunt localizate în sudul
Banatului si sunt bogate în specii cu origine dacicã si
carpato-balcanicã:
Draba lasiocarpa,
Alyssum
petraeum, Dianthus kitaibelii, Micromeria pulegium,
care conferã caracterul regional al habitatului. Este
considerate o grupare vicariantã celei din Serbia
(Ceterachi- Ramondetum serbicae Javanovic- Dunjic
1952).

Lucrarile de asfaltare a drumului
comunal se vor realiza in
intravilanul comunei Rucar, pe
un drum existent si pe terenuri
ce apartin domeniului public. In
aceste conditii, lucrarile nu au
impact
negativ
asupra
habitatului de interes comunitar
Versanti stâncosi cu vegetatie
chasmofitic pe roci calcaroase.

8310

Pesteri in care „Flora”
subteranã,
datoritã
absentei
luminii,
accesul publicului procariotele din regnul Monera (reprezentat de
este interzis
bacterii) si eucariotele din regnurile: Fungi
(reprezentat de ciuperci), Protista (reprezentat de
alge) si Plantae (reprezentat de muschi) sunt
incomparabil mai putin diversificate decât eucariotele
din regnul Animalia.

Lucrarile de asfaltare a drumului
comunal se vor realiza in
intravilanul comunei Rucar, pe
un drum existent si pe terenuri
ce apartin domeniului public. In
aceste conditii, lucrarile nu au
impact
negativ
asupra
habitatului de interes comunitar
Pesteri in care accesul publicului
este interzis.

9110

Paduri dacice de Fitocenoze edificate de specii europene-balcanice,
fag de tip Luzulo- mezoterme, mezofite, mezotrofe. Stratul arborilor,
Fagetum
constituit exclusiv din fag (Fagus sylvatica ssp.
sylvatica la altitudini mari, ssp. Moesiaca la atitudini
mici), sau cu putin amestec de paltin de munte (Acer
pseudoplatanus), brad (Abies alba) la altitudini mari,
gorun (Quercus petraea), carpen (Carpinus betulus),
plop tremurator (Populus tremula), ulm (Ulmus
glabra), cires (Cerasus avium) la altitudini mici; are
acoperire ridicata (80–90%) si inaltimi de 23–28 m la
100 de ani. Stratul arbustilor, relativ slab dezvoltat, cu
exemplare de Sambucus racemosa, S. nigra, Corylus
avellana, Crataegus monogyna, Evonymus europaea,
Daphne mezereum s.a.
Stratul ierburilor si subarbustilor: dominat de Festuca
drymeia ca strat acoperitor pe suprafete mari sau in
palcuri de diferite dimensiuni; participã elemente din
„flora de mull” si din flora acidofilã, mai rar Rubus
hirtus.

Lucrarile de asfaltare a drumului
comunal se vor realiza in
intravilanul comunei Rucar, pe
un drum existent si pe terenuri
ce apartin domeniului public. In
aceste conditii, lucrarile nu au
impact
negativ
asupra
habitatului de interes comunitar
Paduri dacice de fag de tip
Luzulo- Fagetum.
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9150

Păduri
medioeuropene de fag
din Cephalanthero
- Fagion

Fitocenoze edificate de specii europene, balcanice,
mezo-euterme, mezofite, mezotrofe. Stratul arborilor,
compus exclusiv din fag (Fagus sylvatica ssp.
moesiaca, ssp. sylvatica) sau cu putine exemplare de
frasin (Fraxinus excelsior), sorb de câmp (Sorbus
torminalis), carpen (Carpinus betulus); are acoperire
de 70–90% si înãltimi de 25–30 m la 100 de ani.
Stratul arbustilor, slab dezvoltat, constituit din
Crataegus monogyna, Cornus mas,
Corylus avellana, Viburnum lantana s.a. Stratul
ierburilor si subarbustilor: dezvoltat variabil, cu
elemente acidofile si din flora de mull si cu
participarea de specii balcanice (Helleborus odorus).

Lucrarile de asfaltare a drumului
comunal se vor realiza in
intravilanul comunei Rucar, pe
un drum existent si pe terenuri
ce apartin domeniului public. In
aceste conditii, lucrarile nu au
impact
negativ
asupra
habitatului de interes comunitar
Păduri medio-europene de fag
din Cephalanthero - Fagion.

91E0*

Paduri aluviale cu
Alnus glutinosa si
Fraxinus excelsior
(Alno-Padion,
Alnion
incanae,
Salicion albae)

Fitocenoze edificate de specii europene, boreale.
Stratul arborilor, compus exclusiv din anin alb (Alnus
incana) sau cu putin amestec de molid (Picea abies),
brad (Abies alba), fag (Fagus sylvatica), la altitudini
mai mici anin negru (Alnus glutinosa) s.a.; are
acoperire de 80–100% si inãltimi de 15–25 m la 50
de ani. Stratul arbustilor lipseste sau este slab
dezvoltat, compus din Salix triandra, Corylus
avellana, Lonicera xylosteum, Prunus padus. Stratul
ierburilor si subarbustilor, obisnuit puternic dezvoltat,
dominat de Petasites albus si Telekia speciosa.

Lucrarile de asfaltare a drumului
comunal se vor realiza in
intravilanul comunei Rucar, pe
un drum existent si pe terenuri
ce apartin domeniului public. In
aceste conditii, lucrarile nu au
impact
negativ
asupra
habitatului de interes comunitar
Paduri
aluviale
cu
Alnus
glutinosa si Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae).

91Q0

Paduri relictare de Fitocenoze edificate de specii eurasiatice boreale si
Pinus sylvestris pe europene. Stratul arborilor, compus, în etajul
substrat calcaros superior, din pin silvestru (Pinus sylvestris), exclusiv
sau cu putin amestec de fag (Fagus sylvatica),
mesteacãn (Betula pendula), scorus (Sorbus
aucuparia), gorun (Quercus petraea), are acoperire
60–70% si înãltimi de 20–25 m la 100 de ani. Stratul
arbustilor de regulã lipseste sau reprezentat prin
putine exemplare de Juniperus communis,
Cotoneaster integerima, Rosa pendulina, Corylus
avellana, Rhamnus cathartica, Lonicera xylosteum,
Spiraea
chamedrifolia.
Stratul
ierburilor
si
subarbustilor, dominat de Sesleria rigida.

Lucrarile de asfaltare a drumului
comunal se vor realiza in
intravilanul comunei Rucar, pe
un drum existent si pe terenuri
ce apartin domeniului public. In
aceste conditii, lucrarile nu au
impact
negativ
asupra
habitatului de interes comunitar
Paduri relictare de Pinus
sylvestris pe substrat calcaros.

91V0

Paduri dacice de Fitocenoze edificate de specii europene nemorale.
fag
(Symphyto- Stratul arborilor, compus, in etajul superior, din fag
Fagion)
(Fagus sylvatica) cu exemplare de paltin de munte
(Acer pseudoplatanus), frasin (Fraxinus excelsior),
iar in etajul inferior pot apãrea jugastru (Acer
campestre), carpen (Carpinus betulus); are acoperire
60–80% si inaltimi de 20–30 m la 100 de ani. Stratul
arbustilor, slab dezvoltat, compus din Ribes uva–
crispa, Spiraea chamaedrifolia, Cornus sanguinea,
Sambucus nigra, Daphne mezereum, Corylus
avellana, Crataegus monogyna, Rosa pendulina,
Evonymus
europaeus.
Stratul
ierburilor
si
subarbustilor, dominat de Phyllitis scolopendrium cu
multe elemente din flora de mull (Dentaria
glandulosa, Galium odoratum, Asarum europaeum
etc).

Lucrarile de asfaltare a drumului
comunal se vor realiza in
intravilanul comunei Rucar, pe
un drum existent si pe terenuri
ce apartin domeniului public. In
aceste conditii, lucrarile nu au
impact
negativ
asupra
habitatului de interes comunitar
Paduri dacice de fag (SymphytoFagion).

9410

Paduri acidofile de Fitocenoze edificate de specii europene boreale si Lucrarile de asfaltare a drumului
Picea abies din nemorale. Stratul arborilor, compus din molid (Picea comunal se vor realiza in
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regiunea montana abies) si fag (Fagus sylvatica) in proporþii diferite, iar
(Vaccinio
- in amestec brad (Abies alba), scorus (Sorbus
Piceetea )
aucuparia), are acoperire de 70–80% si inãltimi de
18–25 m la molid si 16–22 la fag la 100 de ani.
Stratul arbustilor lipseste. Stratul ierburilor si
subarbustilor dominat de Calamagrostis, Luzula
luzuloides, Vaccinium myrtilus.

intravilanul comunei Rucar, pe
un drum existent si pe terenuri
ce apartin domeniului public. In
aceste conditii, lucrarile nu au
impact
negativ
asupra
habitatului de interes comunitar
Paduri acidofile de Picea abies
din
regiunea
montana
(Vaccinio - Piceetea ).

Mamifere
Cod 1308 - Barbastella barbastellus (Liliac cârn)
Aspecte privind ecologia speciei: Specie de mărime medie. Lungimea este de cca 45-58 mm,
anvergura aripilor de 260-290 mm iar greutatea de 6-13 g.
Habitate caracteristice: Adăposturile de vară sunt scorburile copacilor, unde femelele formează colonii
mici iar foarte rar coloniile de reproducere sunt mixte, împreună cu masculii. Adăposturile de iarnă sunt
peşterile si avenele cu temperaturi si de 0°C sau chiar -3°C (zona de intrare în cavitate). .
Baza trofica: Se hrăneşte aproape în exclusivitate cu fluturi nocturni de talie mică. Are un zbor rapid şi
sinuos, îşi procură hrana numai din zbor.
Categorii de abundenta- prezente
Populatie- semnificativa
Stare de conservare – medie sau redusa
Evaluare globala -considerabila
Cod 1352 - Canis lupus (lupul)
Aspecte privind ecologia speciei: Lupul (Canis lupus) face parte din Phylumul Chordata, Subphylum
Vertebrata, Clasa Mammalia (mamifere homeoterme cu corpul acoperit cu par, care nasc pui vii, pe care-i
hranesc cu lapte). Lupii, in mod normal, traiesc in grupuri familiale numite haite. Este deosebit de
rezistent - poate parcurge peste 100 km într-o singură noapte. Are nevoie de un teritoriu întins, de circa 2
400 – 2 500 ha, de zece ori mai mult decât un urs.
Habitate caracteristice: Trăieşte în păduri relativ întinse, în zonele de deal şi munte, neavând cerinţe
specifice pentru anumite habitate forestiere; în acest context, lupul preferă zonele care îi oferă o bază trofică
abundentă, constituită atât din animale sălbatice, cât şi domestice. Este prezent în toate ecosistemele
forestiere de deal şi de munte de la noi, uneori fiind prezent chiar şi în trupurile mari ale pădurilor de câmpie,
precum şi în Delta Dunării.
Baza trofica: Sunt carnivori, avand tendinta de a-si diversifica tipul de hrana. Atunci cand vaneaza in
haita, ucid caprioare, cerbi, capre negre sau oi, vaci, cai si caini. Lupii pot vana si animale mici, precum
iepuri, vidre, veverite, soareci, pasari, etc. Lupii consuma si carcase ale animalelor moarte pe care nu leau vanat. Pot consuma si insecte, viermi de pamant, gunoaie si, mai ales cand sunt infometati, afine,
mure, scorus, porumb si alte vegetale. Consuma si iarba ca purgativ. Atacă de la cerb şi cal până la
capre, oi, câini şi mistreţi, iepuri, broaşte, şoareci, gândaci şi alte vieţuitoare mai mici, chiar şi hoituri.
Categorii de abundenta- frecvente
Populatie- semnificativa
Stare de conservare – buna
Evaluare globala -buna
Cod 1361 - Lynx lynx – (ras)
Aspecte privind ecologia speciei: Multi autori includ rasul in genul Felis (subgenul Lynx – Corbert,
1978) desi altii considera Lynx un gen separat (Honaki et al., 1982; Werdelin, 1981). Este un mamifer de
talie mijlocie, bine proportionat, indesat, cu picioarele din spate puternice adaptate pentru salturi. Masculii
au lungimi cuprinse intre 104-174 cm, coada atingand 12-24 cm, femelele fiind in medie cu cca. 20 cm
mai scurte. Râsul este un animal puternic si rezistent, de o agilitate si agerime uluitoare.
Habitate caracteristice: Este un pradator de padure avand preferinte pentru zonele cu arbori batrani,
bine impadurite, cuprinzand arbusti desi, fiind cunoscut faptul ca poate coloniza o varietate de alte tipuri
de habitate. Arealul lor ocupă mai mult de 100 kmp si altitudine de la 200 m la 1.800 m. Preferă pădurile
din regiuni muntoase, dificil accesibile.
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Baza trofica: soareci, iepuri, căprior, cerbi si diverse specii de păsări. Uneori consumă si animalele
domesticite, cum ar fi găine, rate, gâste, curcani, oi. La nevoie este necrofag, desi în mod obisnuit
îngroapă prada.
Categorii de abundenta- frecvente
Populatie- semnificativa
Stare de conservare – buna
Evaluare globala - buna
Cod 1310 – Miniopterus schreibersii (Liliac cu aripi lungi)
Aspecte privind ecologia speciei:Specie de mărime medie. Lungimea este de cca 50-62 mm,
anvergura aripilor de 310-340 mm iar greutatea de 9-16 g. Coloniile sunt mixte (în special cu liliacul
comun).
Habitate caracteristice: Adăposturile de vară şi de iarnă sunt cele subterane (cavităti si fisuri).
Baza trofica : Habitatul de hrănire este în zone mai mult sau mai puţin deschise, chiar şi în zonele
periurbane.
Categorii de abundenta- prezente
Populatie- semnificativa
Stare de conservare – buna
Evaluare globala - buna
Cod 1323 – Myotis bechsteini (Liliac cu urechi late)
Aspecte privind ecologia speciei: Specie de mărime medie. Aripile sunt foarte late şi scurte. Blana
dorsală de culoare brună pal spre brun roşcat iar partea ventrală este cenuşie deschisă. Lungimea este
de cca 45-55 mm, anvergura aripilor de 250-300 mm iar greutate de 7- 14 g.
Habitate caracteristice: Adăposturile de vară sunt scorburile copacilor, fisurile stâncăriilor. Adăposturile
de hibernare sunt peşterile cu 3-7°C şi umiditate relativă foarte mare. Preferă pădurile de amestec, dar
este prezentă şi în pădurea de conifere.
Baza trofica: Se hrăneşte cu fluturi, ţânţari, lepidoptere nocturne, pe care le prinde din zbor sau de pe
ramuri.
Categorii de abundenta- prezente
Populatie- semnificativa
Stare de conservare – buna
Evaluare globala - buna
Cod 1307 - Myotis blythili (Liliac comun mic, liliac mic cu urechi de şoarece)
Aspecte privind ecologia speciei: Specie de talie mai mică, de 62-70 mm, anvergura aripilor de 350400 mm, iar greutatea de 15-28 g.
Habitate caracteristice: Adăposturile principale şi permanente sunt peşterile iar habitatul de hrănire
crângurile, păşunile şi fâneţele.
Baza trofica: Se hrăneşte cu fluturi, ţânţari, lepidoptere nocturne, pe care le prinde din zbor sau de pe
ramuri. Habitatul de hrănire este afectat prin tăierea aliniamentelor de arbori, exploatarea forestieră,
poluarea apelor.
Categorii de abundenta- prezente
Populatie- semnificativa
Stare de conservare – buna
Evaluare globala - buna
Cod1321 – Myotis emarginatus (Liliac caramiziu/liliacul cu urechi răscroite / liliacul cu spini)
Aspecte privind ecologia speciei: Liliac de mărime medie, lungimea este de 41-53 mm, anvergura
aripilor de 220-240 mm, iar greutatea de 7-15 g.
Habitate caracteristice: Habitatul de vară si iarnă sunt peşterile si avenele. Habitatul de hrănire este
afectat prin tăierea aliniamentelor de arbori, exploatarea forestieră, poluarea apelor.
Baza trofica: Se hrăneşte cu paianjeni, muşte si mai rar cu fluturi nocturni deasupra tufărişurilor,
lăstărişurilor, în păşuni şi fâneţe, uneori deasupra apei în zonele montane puţin înalte si zona carstică.
Poate captura prada de pe crengi sau de pe jos.
Categorii de abundenta - prezente
Populatie – nesemnificativa
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Cod 1324 - Myotis myotis (liliacul comun)
Aspecte privind ecologia speciei: Myotis myotis - liliacul comun - este o specie europeană de liliac din
familia Vespertilionidae. Ca membru al genului Myotis este relativ mare, cântărind până la 45 grame, fiind
unul din cei mai mari lilieci din Europa. Este cenusiu pe partea superioara si mai albicios pe cea inferioara.
Habitate caracteristice: Suprafete impadurite deschise, dar si orase, unde isi face cuiburi in turnurile
bisericilor si in acoperisuri. Hibernează preferenţial în cavităţi subterane, la o temperatură de 7-12°C şi
umiditate crescută.
Baza trofica: Hrana este formata in principal din cărăbuşi, greieri, lăcuste, diferite lepidoptere, coleoptere şi
araneidae ( insecte , paianjeni). Capturează prada din zbor sau de pe sol.
Categorii de abundenta - prezente
Populatie- semnificativa
Stare de conservare – medie sau redusa
Evaluare globala – considerabila
Cod 1306 – Rhinolophus blasii (Liliacul cu potcoava al lui Blasius)
Aspecte privind ecologia speciei: Specie de mărime mijlocie, lungimea este de 47-54 mm, anvergura
aripilor de 280 mm, iar greutatea de 12-15 g.
Habitate caracteristice: Specie termofilă, foloseşte peşterile ca adăpost tot timpul anului, formând
colonii. Pentru hibernare preferă peşterile calde, cu temperaturi între 9 şi 11°C.
Baza trofica: Foloseste ca habitat de hrănire zonele calcaroase calde, deschise, cu tufărişuri sau cu
copaci rari.
Categorii de abundenta - prezente
Populatie- semnificativa
Stare de conservare – buna
Evaluare globala -buna
Cod 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavă )
Aspecte privind ecologia speciei: Este cel mai mare dintre Rhinolophidae, partea superioară a şei este
scurtă şi rotunjită, iar cea inferioară are un profil ascuţit. Corpul fără coadă are lungimea de 57-71 mm,
antebraţul are peste 53 mm lungime şi prezintă o greutate de 17-34 g
Habitate caracteristice: În peşteri formează colonii mari de hibernare, de sute de exemplare, iar coloniile
de reproducere se formează cel mai adesea în poduri. În ţara noastră are populaţii relativ mari.
Baza trofica: Hrana este formata in principal din cărăbuşi, greieri, lăcuste, diferite lepidoptere, coleoptere şi
araneidae ( insecte , paianjeni). Capturează prada din zbor sau de pe sol.
Categorii de abundenta - prezente
Populatie - semnificativa
Stare de conservare – buna
Evaluare globala - considerabila
Cod1303 - Rhinolophus hipposideros (liliacul mic)
Aspecte privind ecologia speciei: Rhinolophus hipposideros sau Liliacul mic cu potcoavă este o specie
de liliac din genul Rhinolophus, ceva mai mici decât ruda lor apropiată Rhinolophus ferrumenquinum,
cântărind doar 5-9 grame. Liliecii din această specie au o anvergură a aripilor de 192-254 milimetri şi o
lungime a corpului de 35-45 milimetri. Liliacul mic cu potcoavă este cel mai mic chiropter rinolofid din
Europa.
Habitate caracteristice: Specia este asociată cu habitatul de stâncărie.
Se adaposteste în pesteri, dar si în habitatele umane, prin poduri, pivnite si alte structuri ridicate de mâna
omului.
Baza trofica: Hrana principala este constituita din insecte de talie mica, indeosebi tântarii, având un
important rol în reglarea populatiilor de insecte.
Relevanţa sitului pentru specie: În formularul standard Natura 2000, situaţia populaţiilor de
Rhinolophus hipposideros este notată cu “C”, ceea ce semnifică faptul că la nivelul sitului se intalneste o
populaţie cu densitate care reprezintă mai puţin de 2% din populaţia la nivel naţional.
Categorii de abundenta - prezente
Populatie- buna
Stare de conservare – medie sau redusa
Evaluare globala -considerabila
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Cod 1354 - Ursus arctos (ursul)
Aspecte privind ecologia speciei: Ursul brun din tara noastra (ursul brun eurasiatic, Ursus arctos arctos
L.) apartine phylumul-ului Chordata, Subphylum Vertebrata, Clasa Mammalia (mamifere homeoterme cu
corpul acoperit cu par, care nasc pui vii pe care-i hranesc cu lapte).
Familia Ursidae (carnivore mari, greoaie, cu mers plantigrad, gheare foarte puternice si coada scurta). In
cadrul Familiei Ursidae sunt incluse sase genuri (Ursus, Melursus, Helarctos, Tremarctos, Selenarctos si
Ailuropoda) incluzand mai multe specii cum ar fi: Ursus arctos,Ursus americanus, Selenarctos tibetanus,
Ursus maritimus, Helarctos malaysus, Melsurus ursinus.
Animal corpolent si musculos, ursul carpatin prezinta un cap lat, masiv, de forma rotunda spre ovala.
Sunt animale solitare, care-si strabat teritoriul din primavara pana toamna in cautarea hranei.
Habitate caracteristice: Urşii se întâlnesc în zonele de munte (93% din populaţie) şi deal (7% din
populaţie), în România densitatea medie fiind de 8 urşi/100 km2. Habitatul caracteristic este zona montană
împădurită. În timpul iernii se adapostesc in locuri ferite, cum ar fi pesteri sau crevase.
Baza trofica: Dieta ursilor este de tip omnivor (plante, fructe de padure, radacini si muguri, ciuperci si
pesti, insecte si mamifere mici, cadrave neintrate în putrefactie, oi, porci, vite.) Ierburile si mugurii sunt
consumati cu precadere primavara sau la inceputul verii. Vara si la inceputul toamnei consuma ciuperci si
fructe (zmeura, mure, afine, mere, prune si pere). Toamana tarziu, dar si iarna, ursii consuma ghinda si
jir. Insectele, in special Hymenopterele (furnici, albine, viespi) pot constitui sezonier o sursa de hrana
importanta, in special datorita proteinelor pe care le contin.
Categorii de abundenta- frecvente
Populatie- semnificativa
Stare de conservare – buna
Evaluare globala -buna
Amfibieni
Cod 1193 - Bombina variegate (buhaiul de balta cu burta galbena)
Aspecte privind ecologia speciei: Este o specie rezistentă şi longevivă. Este o specie cu activitate atât
diurnă cât şi nocturnă, preponderent acvatică, euritropă.
De aceea, aproape orice ochi de apă din cadrul arealului este populat de această specie, care poate
realiza aglomerări impresionante de indivizi în bălţi mici.
Habitate caracteristice: Trăieşte de preferinţă în smârcuri, în ape stătătoare, apărând pe maluri
dimineaţa şi către seară. Prin octombrie - noiembrie se ascund în nămol sau se îngroapă în pământ,
pentru iernare. Poate rezista şi în ecosisteme foarte poluate.
Baza trofica: Hrana constă din insecte, viermi, moluşte mici, terestre şi acvatice.
Categorii de abundenta- frecvente
Populatie- semnificativa
Stare de conservare – medie sau redusa
Evaluare globala – excelenta
Cod 1166 - Triturus cristatus (triton cu creasta)
Aspecte privind ecologia speciei: Este cea mai mare specie de triton din România. În pofida
dimensiunilor mari se deplaseaza repede, atât în mediul acvatic cât si în cel terestru. În captivitate a trait
30 de ani. Este o specie vulnerabila, în anumite zone chiar periclitata. Reducerea locurilor de reproducere
a afectat mult aceasta specie, mai pretentioasa decât celelalte specii de tritoni. Reproducerea are loc în
martie, iar adulţii pot rămâne în apă până în mai-iunie. Fecundarea este internă iar transferul spermatoforului
se realizează în urma unei parade sexuale complexe, fără amplex (partenerii nu se ating). Deşi depune
numeroase ouă (peste 100), multe nu se dezvoltă datorită unor frecvente mutaţii cromozomiale. Ouăle sunt
mari, de 2-4 mm, de culoare albă.
Habitate caracteristice: Este frecvent în iazuri şi lacuri, mai ales dacă există vegetaţie acvatică în care să se
poată ascunde. Este o specie predominant acvatică, preferând ape stagnante mari şi adânci, cu vegetaţie
palustră. Lipseşte din Dobrogea şi lunca Dunării, unde este înlocuit de specia Triturus dobrogicus. Arealul
speciei este cuprins de asemenea în intervalul altitudinal de 100-1.000 m. Este o specie predominat
acvatica, preferând ape stagnante mari, cu vegetatie palustra.
Baza trofica: Este o specie extrem de vorace, consuma râme, viermi, creveti, dafnii, limacsi, artropode,
mormoloci , insecte terestre si acvatice, precum si tritoni mai mici (în special T. Vulgaris).
Categorii de abundenta - rare
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Populatie- semnificativa
Stare de conservare – buna
Evaluare globala – buna
Cod 2001 - Triturus montandoni (tritonul carpatic)
Aspecte privind ecologia speciei: Tritonul carpatic este un triton de dimensiuni mici. Preferă zonele
împădurite. Hibernează pe uscat, rareori în apă. In zonele unde coexistă cu specia Triturus vulgaris apar
frecvent hibrizi . Este cea mai terestră specie de triton de la noi, petrecând cel mai puţin timp în apă. Este o
specie puţin pretenţioasă la calitatea apei pentru reproducere, dar puţin tolerantă şi rezistentă la căldură.
Tolerează relativ bine ape poluate, deşi preferă ape limpezi, reci, cu pH slab acid.
Habitate caracteristice: Traieste in zone de deal şi de munte, la altitudini cuprinse între 200 m (la limita
nordică de răspândire) şi până la 2.000 m, frecvent însă între 500-1.500 m.
Baza trofica :Se hraneste predilect cu râme, limacsi, viermi, moluste, artropode , mormoloci , insecte
terestre si acvatice.
Categorii de abundenta - frecvente
Populatie- semnificativa
Stare de conservare – buna
Evaluare globala – buna
Pesti
Cod 1138 - Barbus meridionalis (Cârcuşă, mreana vânătă, moioagă)
Aspecte privind ecologia speciei: este un ciprinid de talie mică medie (15-28 cm, rar 30-35 cm), cu
corp fusiform, puţin comprimat lateral, acoperit cu solzi cicloizi mici, inegali ca mărime. Masa corporală
este de 250– 450 g, iar în mod excepţional poate ajunge la o masă de 500– 700 g. Gura are o poziţie
ventrală (gură inferioară), semilunară, fiind mărginită de buze mult mai cărnoase şi mai dezvolta te decât
la specia Barbus barbus (mreana
Habitate caracteristice: Mreana vânătă este o specie de peşte bentopelagică, reofilă şi sedentară, ce
habitează exclusiv în râurile şi pâraieie din regiunea montană şi partea superioară a regiunii colinare, în aval
de zona păstrăvului, la altitudini cuprinse între 400 şi 200 m. Habitează atât în râuri pietroase, rapide şi
reci, cât şi unele pâraie mai nămoloase, care vara se încălzesc puternic, însă doar la munte.
Baza trofica: Se hrăneşte cu nevertebrate acvatice bentonice (oligochete, tricoptere, efemeroptere,
gamoride, tendipedide). Acest regim alimentar poate fi completat cu alge, resturi vegetale şi icre. Indivizii
adulţi se pot hrăni şi cu puiet de peşte. Nu se hrăneşte în perioada de reproducere şi în timpul iernii.
Categorii de abundenta - prezente
Populatie- nesemnificativa
Cod 1163 – Cottus gobio (zglavoaca)
Aspecte privind ecologia speciei: Peste carnivor si lacom, traind singuratic si sedentar în ape repezi de
munte, pe fundurile cu bolovanis, unde se poate ascunde. Perioada de reproducere este în martie-aprilie.
Masculii sapă un adăpost pentru depunerea icrelor sub stânci bine fixate în albie. Femela depune 400 de icre
sau chiar mai multe. Masculii păzesc ponta până la eclozare. După 20-30 de zile, în funcţie de temperatura
apei, alevinii eclozează. Aceştia sunt la început semipelagici.
Habitate caracteristice: Zglăvoaca trăieşte exclusiv în apele de munte, reci şi bine oxigenate, în general
în râuri şi pârâuri şi rar în lacuri de munte. Stă sub pietre, în locurile cu apă mai puţin adâncă şi relativ
înceată, adesea spre mal sau în braţele laterale. Este un peşte puţin mobil, strict sedentar, nu întreprinde
migraţii.
Baza trofica: Hrana constă din larve de insecte, amfipode, icre şi puiet de peşte.
Categorii de abundenta - frecvente
Populatie- semnificativa
Stare de conservare – buna
Evaluare globala – buna
Cod 2484 – Eudontomyzon mariae (chiscar, cicar)
Aspecte privind ecologia speciei: Chişcarul poate fi întâlnit în mod frecvent în lacurile de baraj ale
hidrocentralelor mici si în iazurile morilor. Larvele trăiesc îngropate în mâl, mai ales în mâlul amestecat cu
nisip sau cu rumeguş de lemn. Adâncimea la care se îngroapă larvele este de 10 - 40 cm. Ziua, indivizii
mentin capul şi regiunea branhială afară. Noaptea, indivizii ies în întregime afară pentru a vâna. Datorită
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văzului slab, se orientează mai ales cu ajutorul mirosului. De obicei, pe acelaşi peşte, după ce a fost
atacat de un chişcar, se fixează şi alţii. Când nu sunt fixaţi de pradă, chişcarii stau de obicei pe fundul
apei, sub pietre sau fixaţi cu ventuzele de pietre. Iarna indivizii nu se hrănesc, iar adulţii nu trăiesc mai
mult de două veri. Reproducerea are loc în perioada mai-iunie.
Habitate caracteristice: Specie critic periclitată, chişcarul trăieşte în cursul montan şi colinar al râurilor,
în zona păstrăvului şi cea a lipanului şi moioagei, mai rar în aval. Larvele trăiesc înfundate în mâl, în
porţiunile liniştite ale râurilor. Metamorfoza are loc toamna. Adulţii trăiesc în sectoare cu fundul albiei
nisipos sau pietros.
Baza trofica: Prin modul de hranire este animal de prada; ataca de preferinta pestii cu solzi mici
(zglavoci, grindei, mrene vinete, pastravi), sugându-le sângele si carnea. Adulţii nu se hrănesc, iar în
cursul perioadei iunie - iulie are loc reproducerea, după care, la scurt timp, animalele mor. Hrana larvelor
constă mai ales din microfloră, microfaună şi detritus. Adulţii se hrănesc cu peşti (se fixează cu ventuza
pe pradă, pe care o perforează cu ajutorul plăcilor orale şi linguale, după care atacă musculatura).
Categorii de abundenta – foarte rare
Populatie- semnificativa
Stare de conservare – buna
Evaluare globala – buna
Nevertebrate
Cod 4014 – Carabus variolosus (Hidrocarabus)
Aspecte privind ecologia speciei: Corpul este alungit, capul dezvoltat normal; antenele sunt subtiri si
scurte. Pronotul mai lat decat lung, putin convex, rotunjit lateral in jumatatea anterioara, are unghiurile
posterioare in forma de lobi triunghiulari relativ lungi, care depasesc baza lui si sunt indoite in jos. Elitrele,
convexe puternic, au umerii proeminenti si prezinta o sculptura originala formata din rugozitati puternice si
gropite adanci. Corpul monocrom, negru. Lungimea corpului variaza in limita 20-33 mm.
Habitat caracteristic: Specie higrofila. Populeaza diferite tipuri de paduri, preferand locurile mlastinoase
si umbrite; ziua se ascunde sub diferite adaposturi. Se reproduce in locuri foarte umede. Se intalneste
frecvent in regiunile muntoase pana la 1700 m altitudine.
Baza trofica: Pradator polifag, consuma diferite specii de nevertebrate edafice si chiar acvatice
(crustacee, amfipode).
Categorii de abundenta – rare
Populatie- buna
Stare de conservare – buna
Evaluare globala – buna
Cod 4057 - Chilostoma banaticum (melc carenat banatean )
Aspecte privind ecologia speciei: Chilostoma banaticum face parte din încrengătura Mollusca/clasa
Gastropoda/ordinul Stylommatophora/familia Helicidae /genul Chilostoma. Este o specie mezobiontă,
higrofilă, preferă arii împădurite, sau cel puţin vegetaţie abundentă,microfagă, hermafrodită. Deşi
habitatele au fost (mai ales la altitudini mai mici) degradate, prin despăduriri, distrugerea luncilor
inundabile, a pădurilor de tip galerie, prin agricultură etc., totuşi C. banaticum a supravieţuit sub forma
unor metapopulaţii, chiar şi în zonele de câmpie.
Specia este ameninţată prin distrugerea habitatelor împădurite, a degradării vegetaţiei naturale de mal, a
zăvoaielor de mal, desecarea, modificarea regimului apelor curgătoare, aridizarea terenurilor.
Habitat caracteristic : Este un gastropod terestru, poate fi întâlnit pe sub pietre, printre lemne putrede,
buşteni, pe stânci, pe plante, în frunzar pe sol, în păduri, tufărişuri, formaţiuni vegetale dintre cele mai
diverse, inclusiv parcuri şi grădini, la marginea drumurilor, în locuri umbrite şi umede, deseori în
apropierea apelor, de la munte şi până la şes, de-a lungul văilor, respectiv a apelor curgătoare, preferând
altitudini medii.
Baza trofica: Nutriţia este fitofagă, hrana de bază fiind frunzele.
Categorii de abundenta – frecvente
Populatie- buna
Stare de conservare – buna
Evaluare globala – buna
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Cod 4045 Coenagrion ornatum (libelula – tarancuta)
Aspecte privind ecologia speciei: Iubesc caldura, caci mai vioaie si mai iuti sunt în toiul zilei de vara,
cand aripile lor stralucesc ca foi de mica, cu irizatii fel de fel. Ciclul reproductiv dureaza doi ani. Adultii
zboara in decursul perioadei mai-august. Depunerea pontei de oua se produce in iunie-iulie in tesuturile
plantelor acvatice sau in namolul din vecinatatea bazinelor. Adultii traiesc 1-2 saptamani. Larvele
eclozeaza peste 3-4 saptamani din momentul depunerii pontei. Ierneaza in stadiul de larva. Pe toata
durata dezvoltarii lor larvele naparlesc de 8-9 ori.
Habitat caracteristic:prefera zonele umede, cu apă dulce, stătătoare sau curgătoare, cu vegetatie
palustră si cu nisipuri, prundisuri si/sau bolovănisuri, turbării, poieni, păsuni, culturi, păduri deschise de la
ses la zona montană înaltă.
Baza trofica: nimfele de libelula se hranesc in mod frecvent cu nevertebrate.
Categorii de abundenta – rare
Populatie- buna
Stare de conservare – foarte buna
Evaluare globala – excelenta
Cod 4054 Pholidoptera transsylvanica (Cosasul transilvan)
Aspecte privind ecologia speciei: Pholidoptera transsylvanica (cosaşul transilvan) – face parte din
ordinul Orthoptera /familia Tettigonioidea /subfamilia Tettigoniinae /genul Pholidoptera .Specie fitofaga pe
cale de disparitie care populeaza zonele inalte acoperite cu ierburi semi – uscate, datorita mobilitatii
ridicate aceasta specie migreaza regulat catre zone cu acelasi tip de habitat.
Habitat caracteristic: fâneţele din zona montană din lantul muntilor Carpati.
Baza trofica: specie fitofaga.
Categorii de abundenta – frecvente
Populatie- buna
Stare de conservare – foarte buna
Evaluare globala – excelenta
Cod 1087* - Rosalia alpina (Croitorul alpin)
Aspecte privind ecologia speciei: Rosalia alpina face parte din ordinul Coleoptera/ familia
Cerambycidae/ subfamilia Cerambycinae/ gen Rosalia). Corpul prezinta o pubescenta de fond deasa,
culcata, fina si scurta, de culoare cenusie-albastrie sau cenusie-verzuie, uneori aproape albastra.
Articolele antenale 3-6 au cate o tufa apicala de peri lungi, desi, negri. Pronotul prezinta cate un dinte
lateral, puternic, indreptat in sus, precum si cate un tubercul obtuz, situat postmedian la partea marginala
a discului; exista in general o pata catifelata, neagra, semicirculara, situata median la marginea anterioara
a pronotului. La forma tipica elitrele sunt de regula granulate puternic la baza si prezinta un desen negru,
catifelat, alcatuit din urmatoarele elemente: o banda comuna, postmediana, cate o pata posthumerala
mare si cate una anteapicala mica, fiecare din aceste elemente fiind marginite cu pubescenta colorata
deschis. Lungimea corpului - 15-38 mm. Perioada de dezvoltare (de la ou pana la adult) dureaza circa 23 ani. Femela depune ouale in crapaturile sau ranile scoartei. Larvele se dezvolta in lemnul fagilor batrani
(Fagus sylvatica, F. orientalis). Adultii sunt activi in zilele insorite si zboara in decursul perioadei iunieseptembrie.
Habitate caracteristice: Traieste in complexul climatic al fagului si coniferelor, mai rar in cel al stejarului,
preferand in special fagetele batrane.
Baza trofica: Se hraneste mai intai cu scoarta si mai apoi patrunde in lemn.
Categorii de abundenta – rare
Populatie- semnificativa
Stare de conservare – redusa
Evaluare globala – considerabila
Plante
Cod 1386 Buxbaumia viridis (muschi de padure)
Buxbaumia este mic, incolor si aproape fără frunze. Se compune exclusiv din fire, cum ar fi protonemata
pentru cea mai mare partea existentei sale, care seamănă cu un strat subtire de verde-negru simtit pe
suprafata unde creste.Spre deosebire de cele mai multe specii de muschi, Buxbaumia nu produce
clorofila abundentă si este saprofita. Este posibil ca o parte din nevoile sale nutritionale sa fie îndeplinite
de ciuperci care cresc în interiorul plantei. Briofitele, cunoscute sub numele popular de “muschi”, sunt
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plante, in general de talie mica si preponderent perene. Se intalnesc peste tot, atat in zonele de joasa
altitudine cat si cele inalte, pana in alpin. Fata de alte plante, briofitele de dezvolta pe toate substraturile
posibile (pamant, pietre, stanci, lemne putrade) si in toate formatiunile de vegetatie (pajisti, paduri,
mlastini, turbarii), inclusiv in medii acvatice. Briofitele, fiind plante in general iubitoare de umiditate si
umbra, se intalnesc mai mult prin paduri, indeosebi in cele din zonele montane pana in subalpin, unde se
dezvolta deosebit de luxuriant, precum si prin mlastini si turbarii unde predomina.
Categorii de abundenta – rare
Populatie- foarte buna
Stare de conservare – foarte buna
Evaluare globala – buna
Cod 4070* - Campanula serrata (clopoteii )
Campanula serrata (clopoţel) este o specie carpatică, endemică, frecventă din etajul fagului până în cel
alpin, în pajişti, tufărişuri. Specia poate fi întâlnită în cadrul asociaţiaţiilor incluse în Campanulo –
Juniperetum şi Potentillo – Nardion. Face parte din categoria plantelor mezofite si din familia
Campanulaceae, cu numeroase tulpini scunde, pana la 10 cm, înghesuite si cu rozete stufoase de
frunze, formand mici palcuri. Florile, de un albastru-deschis, stau pe codite lungi, de obicei îndreptate
într-o singura parte si aplecate în jos. Corola este în forma de clopot, cu cinci dinti pe margine. Caliciul
este scurt, cu cinci dinti îngusti, ascutiti, adesea rasfranti înapoi. Frunzele au codite lungi, aproape
rotunde, la baza retezat. Cresc pe soluri revene pâna la reavan-jilave.
Specie endemică (carpatică) de clopotei. Este frecventă din etajul fagului până în cel alpin, în pajişti si
tufărişuri. Specie hemicriptofită, înfloreşte între iulie şi septembrie. Faţă de factorii de mediu este
mezofită, oligotrofă – mezotrofă, slab – moderat acidofilă. Specia este relativ constantă în pajişti şi
tufărişuri din etajul montan şi subalpin, de obicei cu abundenţă redusă.
Categorii de abundenta – frecvente
Populatie- semnificativa
Stare de conservare – buna
Evaluare globala – buna
Cod 1902 – Cypripedium calceolus (Orhidee- Papucul doamnei)
Primavara, dupa topirea zapezilor, eleganta orhidee rasare din pamant. Pe tulpina dezvolta 4-5 frunze
late, cu nervuri proeminente. In varful ei, gingasa, apare o singura floare. Doar una – in schimb de o
frumusete neasemuita. Pare un papucel de catifea, de unde si numele. Buza de jos a florii e ca un
balconas galben-limoniu, stropit pe dinauntru cu puncte si linii rubinii. Inlauntrul lui este ascuns nectarul
cautat de insecte. Pe laturi o inconjoara patru petale rubinii.
Specie anuala, fara peri pe tulpina dreapta, ramificata de la baza, Papucul Doamnei atinge o inaltime de
pana la doi metri. Frunzele ei sunt lungi de 6-12 cm, late de 2-4 cm, inconjurand tulpina, cate trei
lanceolate, rareori opuse, rotunjite spre baza, ascutite spre varf si dintate pe margini. Petiolul si nodurile
frunzelor au glande de culoare rosu-inchis. Inflorescentele sunt asezate la baza frunzelor superioare, cu
2-14 flori mari, lungi de 3-4 cm, de culoare roz-liliachiu. Pintenul este lung de 4-5 mm, verzui si putin
incovoiat. Fructul este o capsula ovala. Infloreste din iulie - august pana in septembrie. Este o orhidee cu
flori galbene-rubinii. Floarea creste in umbra padurilor de fag sau in locurile mai insorite, calcaroase.
Culeasa fara mila, floarea s-a imputinat, disparand din multe regiuni ale tarii. Azi poate fi intalnita mai ales
in cetatile de piatra ale Bucegilor, Ceahlaului, Fagarasului si Retezatului.
Categorii de abundenta – rare
Populatie- semnificativa
Stare de conservare – foarte buna
Evaluare globala – buna
Cod 1898 – Eleocharis carniolica (pipirigul)
Eleocharis carniolica (pipiriguţ) este o specie care creşte în pâlcuri mici sau în tufe izolate în cadrul unor
asociaţii din Clasa Isoëto-Nanojuncetea. Plantã înaltã de 10-20 (30) cm, compact cespitoasã, fãrã stoloni.
Tulpini numeroase, filiforme, 4-muchiate. Spice lungi de 2-10 mm, alungit ovoidale, acuminate, brune
deschis, cu marginile mai deschise si cu nervura medianã verde, cea inferioarã lat ovatã, mai micã decât
celelalte, înconjoarã incomplet baza spicului. Setele perigoniale mai putine de 6 si mai scurte decât
fructul. Are douã stigmate, rar 3. Fruct ovovoidal, lung de 1-1,5 mm, bruniu, lucios, neted, cu muchii
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ascuþite si baza stilului triunghiular lanceolatã. Specie sporadicã, creste în locuri umede, pe marginea
pâraielor.
Categorii de abundenta – frecvente
Populatie- semnificativa
Stare de conservare – buna
Evaluare globala – buna
Cod 1758 – Ligularia sibirica (Curenchiu de munte, Gălbenele)
Prezintã rizom scurt si gros, cu rãdãcini laterale lungi, fasciculate, cãrnoase, foarte abundente, la partea
superioarã adeseori cu resturile fibroase ale petiolilor din anii trecuti. Tulpinã viguroasã, dreaptã, erectã,
înaltã de 50-120 (150) cm, cilindricã, striatã, frunzoasã, glabrescentã sau de obicei aspru pãroasã.
Frunzele bazale si tulpinale inferioare foarte lung petiolate, triunghiular ovate sau triunghiular reniforme,
cu lamina aprope tot atât de lungã cât latã, uneori si mai latã, la vârf obtuze sau rotunjite, la bazã adânc
cordate (uneori aproape pânã la jumãtatea laminei), cu lobii bazali foarte divergenti, subhastati, rotunjiti
sau unghiulari, pe margini accentuat dintate, viu vezi, glabre si netede, uneori pe dos la nervuri si pe
petiol dispers aspru pãroase. Frunze mijlocii asemãnãtoare, scurt petiolate, cu vagina largã, prelungitã,
cele superioare reduse la o vaginã ± membranacee. Antelã lungã, erectã, formeazã un racem simplu
(foarte rar una-douã ramuri poartã raceme secundare scurte), cu axa adeseori brunã purpurie, muchiatã,
± glandulos pãroasã. Antodiile în boboci, precum si cele de abia înflorite, erecte, cele înflorite de 3 - 4 cm
în diametru, cu peduncul lung aproape cât involucrul, cu bracteole mai lungi decât peduculii si cu vârfurile
iesite dintre boboci; antodiile dupã înflorire devin nutante, cu pedunculi încârligati. Incvolucrul cilindric
campanulat, lung de 9-12 mm, glabru, la bazã cu 2 scvame liniare lungi cât involucrul. Foliole involucrale
verzi sau brune rosiatice, la bazã uniseriate; spre vârf foliolele sunt alternativ membranos lãtite, pãrtile lor
membranoase fiind acoperite de foliolele nelãtite cu care alterneazã. Flori radiare femele, galbene, cu
ligula lungã de 15-16 mm si latã de 3-5 mm, la vârf rotunjitã sau cu trei dintisori.
Categorii de abundenta – rare
Populatie- semnificativa
Stare de conservare – buna
Evaluare globala – buna
Cod 1903 – Liparis loeselii (Orhidee- Mosisoare)
Liparis loeselii (moşişoare) este o specie higrofită de orhidee răspândită prin mlaştinile eutrofe din zona
pădurilor de stejar până în etajul boreal. Sunt cunoscute ca plante care pot coloniza soluri sarace in
nutrienti si unde competitia cu alte plante este minima. Folosirea tot mai intensa a insecticidelor si
fungicidelor în agricultura precum si defrisarile masive (care continua) au modificat radical mediul natural
în majoritatea habitatelor. Este de asteptat ca aceste actiuni sa fi afectat si orhideele care sunt plante
dependente de habitate stabile, nederanjate de influenta omului. Conventia de la Berna include Liparis
loeselii ca specie strict protejata.
Categorii de abundenta – foarte rare
Populatie- buna
Stare de conservare – buna
Evaluare globala – buna
Cod 1379 – Mannia triandra
Mannia triandra- creste pe soluri goale, calcaroase, printre roci si în fisuri de roca. Planta perena de
scurtă durată. Thallus verde albastrui, cu camere de aer clar delimitate, dihotomic ramificate, cu formă de
inimă (in forma de inima) lobi, suprafata inferioară cu mici solzi dorsali roz incoloră. Tulpina are 2-15 mm
lungime, cu solzi incolori pe partea de sus si la baza, iar sporii mari, cu potential scăzut de dispersie pe
distante lungi.
Categorii de abundenta – frecvente
Populatie- foarte buna
Stare de conservare – buna
Evaluare globala – buna
Cod 4116 - Tozzia carphatica (iarba raului)
Tozzia carpathica (iarba gâtului) este o specie de cormofită semiparazită ce creşte în locuri ierboase şi
umede din etajul montan mijlociu până în cel alpin. Specia este prezentă în tipul de habitat de interes
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comunitar 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan
şi alpin.
Este o plantă semiparazită, creşte în locuri ierboase şi umede din etajul montan mijlociu până în cel alpin.
Specia este un geofit carpato- balcanic, mezofit, microterm, neutrofil. Asociatiile vegetale în care specia
poate fi identificată sunt următoarele: Adenostylo alliariae-Doronicetum austrriaci, Petasitetum kablikiani,
Chrysosplenio-Cardaminetum amarae si Salici- Alnetum viridis.
Categorii de abundenta – rare
Populatie- semnificativa
Stare de conservare – foarte buna
Evaluare globala – excelenta

In tabelul urmator sunt prezentate speciile de interes conservativ pentru care a fost desemnat
situl de importanta comunitara ROSCI0194 Piatra Craiului, aspecte relevante privind ecologia
si, dupa caz, etologia acestora, precum si aspecte privind potentiala prezenta a acestora in zona
de asfaltare a drumului comunal DC21 si estimarea impactului implementarii proiectului analizat
asupra acestor specii.
Grup Cod
Natura
2000 Denumire specie

Habitate specifice utilizate,
observatii ecologice si/sau
etologice privind speciile de
interes comunitar

barbastellus Adăposturile de vară sunt
scorburile
copacilor,
unde
femelele formează colonii mici
iar, foarte rar, coloniile de
reproducere
sunt
mixte,
împreună
cu
masculii.
Adăposturile de iarnă sunt
peşterile
si
avenele
cu
temperaturi si de 0°C sau chiar 3°C (zona de intrare în cavitate).

Observatii privind potentiala
prezenta a speciei in zona de
dezvoltare a proiectului

M

1308

Barbastella
(Liliac cârn)

Pe amplasamentul vizat nu exista
suprafete de teren corespunzatoare
cerintelor ecologice si etologice ale
speciei.
Consideram ca realizarea proiectului
(asfaltarea unui drum existent intr-o
zona locuita a comunei)
nu va
conduce sub nicio forma la alterarea
statutului de conservare a speciei la
nivelul SCI – ului Piatra Craiului.

M

1352

Canis lupus (lupul)

Trăieşte în păduri relativ întinse,
în zonele de deal şi munte,
neavând cerinţe specifice pentru
anumite habitate forestiere; în
acest context, lupul preferă
zonele care îi oferă o bază
trofică abundentă, constituită
atât din animale sălbatice, cât şi
domestice. Este prezent în toate
ecosistemele forestiere de deal
şi de munte de la noi, uneori
fiind prezent chiar şi în trupurile
mari ale pădurilor de câmpie,
precum şi în Delta Dunării.

Pe amplasamentul vizat nu exista
suprafete de teren corespunzatoare
cerintelor ecologice si etologice ale
speciei.
Consideram ca realizarea proiectului
(asfaltarea unui drum existent intr-o
zona locuita a comunei)
nu va
conduce sub nicio forma la alterarea
statutului de conservare a speciei la
nivelul SCI – ului Piatra Craiului.

M

1361

Lynx lynx – (ras)

Este un pradator de padure
avand preferinte pentru zonele
cu
arbori
batrani,
bine
impadurite, cuprinzand arbusti
desi, fiind cunoscut faptul ca
poate coloniza o varietate de
alte tipuri de habitate. Arealul lor
ocupă mai mult de 100 kmp si
altitudine de la 200 m la 1.800
m. Preferă pădurile din regiuni
muntoase, dificil accesibile.

Pe amplasamentul vizat nu exista
suprafete de teren corespunzatoare
cerintelor ecologice si etologice ale
speciei.
Consideram ca realizarea proiectului
(asfaltarea unui drum existent intr-o
zona locuita a comunei)
nu va
conduce sub nicio forma la alterarea
statutului de conservare a speciei la
nivelul SCI – ului Piatra Craiului.

M

1310

Miniopterus

schreibersii Adăposturile de vară şi de iarnă Pe amplasamentul vizat nu exista
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(Liliac cu aripi lungi)

sunt cele subterane (cavităti si suprafete de teren corespunzatoare
fisuri).
cerintelor ecologice si etologice ale
speciei.
Consideram ca realizarea proiectului
(asfaltarea unui drum existent intr-o
zona locuita a comunei) nu va
conduce sub nicio forma la alterarea
statutului de conservare a speciei la
nivelul SCI – ului Piatra Craiului.

M

1323

Myotis bechsteini (Liliac cu Adăposturile de vară sunt
urechi late)
scorburile copacilor, fisurile
stâncăriilor. Adăposturile de
hibernare sunt peşterile cu 37°C şi umiditate relativă foarte
mare. Preferă pădurile de
amestec, dar este prezentă şi în
pădurea de conifere.

Pe amplasamentul vizat nu exista
suprafete de teren corespunzatoare
cerintelor ecologice si etologice ale
speciei.
Consideram ca realizarea proiectului
(asfaltarea unui drum existent intr-o
zona locuita a comunei)
nu va
conduce sub nicio forma la alterarea
statutului de conservare a speciei la
nivelul SCI – ului Piatra Craiului.

M

1307

Myotis
blythili
(Liliac Adăposturile
principale
şi
comun mic, liliac mic cu permanente sunt peşterile, iar
urechi de şoarece)
habitatul de hrănire crângurile,
păşunile şi fâneţele.

Pe amplasamentul vizat nu exista
suprafete de teren corespunzatoare
cerintelor ecologice si etologice ale
speciei.
Consideram ca realizarea proiectului
(asfaltarea unui drum existent intr-o
zona locuita a comunei)
nu va
conduce sub nicio forma la alterarea
statutului de conservare a speciei la
nivelul SCI – ului Piatra Craiului.

M

1321

Myotis emarginatus (Liliac Habitatul de vară si iarnă sunt
caramiziu/liliacul cu urechi peşterile si avenele. Habitatul
răscroite / liliacul cu spini) de hrănire este afectat prin
tăierea aliniamentelor de arbori,
exploatarea forestieră, poluarea
apelor.

Pe amplasamentul vizat nu exista
suprafete de teren corespunzatoare
cerintelor ecologice si etologice ale
speciei.
Consideram ca realizarea proiectului
(asfaltarea unui drum existent intr-o
zona locuita a comunei)
nu va
conduce sub nicio forma la alterarea
statutului de conservare a speciei la
nivelul SCI – ului Piatra Craiului.

M

1324

Myotis
comun)

(liliacul Suprafete impadurite deschise,
dar si orase, unde isi face
cuiburi in turnurile bisericilor si in
acoperisuri.
Hibernează
preferenţial în cavităţi subterane,
la o temperatură de 7-12°C şi
umiditate crescută.

Pe amplasamentul vizat nu exista
suprafete de teren corespunzatoare
cerintelor ecologice si etologice ale
speciei.
Consideram ca realizarea proiectului
(asfaltarea unui drum existent intr-o
zona locuita a comunei)
nu va
conduce sub nicio forma la alterarea
statutului de conservare a speciei la
nivelul SCI – ului Piatra Craiului.

M

1306

Rhinolophus blasii (Liliacul Specie
termofilă,
foloseşte
cu potcoava al lui Blasius) peşterile ca adăpost tot timpul
anului, formând colonii. Pentru
hibernare
preferă
peşterile
calde, cu temperaturi între 9 şi
11°C.

Pe amplasamentul vizat nu exista
suprafete de teren corespunzatoare
cerintelor ecologice si etologice ale
speciei.
Consideram ca realizarea proiectului
(asfaltarea unui drum existent intr-o
zona locuita a comunei)
nu va
conduce sub nicio forma la alterarea
statutului de conservare a speciei la

myotis
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nivelul SCI – ului Piatra Craiului.
M

1304

Rhinolophus
În peşteri formează colonii mari
ferrumequinum
(Liliacul de hibernare, de sute de
mare cu potcoavă)
exemplare, iar coloniile de
reproducere se formează cel
mai adesea în poduri. În ţara
noastră are populaţii relativ mari.

Pe amplasamentul vizat nu exista
suprafete de teren corespunzatoare
cerintelor ecologice si etologice ale
speciei.
Consideram ca realizarea proiectului
(asfaltarea unui drum existent intr-o
zona locuita a comunei)
nu va
conduce sub nicio forma la alterarea
statutului de conservare a speciei la
nivelul SCI – ului Piatra Craiului.

M

1303

Rhinolophus hipposideros Specia
este
asociată
cu
(liliacul mic)
habitatul de stâncărie.
Se adaposteste în pesteri, dar si
în habitatele umane, prin poduri,
pivnite si alte structuri ridicate de
mâna omului.

Pe amplasamentul vizat nu exista
suprafete de teren corespunzatoare
cerintelor ecologice si etologice ale
speciei.
Consideram ca realizarea proiectului
(asfaltarea unui drum existent intr-o
zona locuita a comunei)
nu va
conduce sub nicio forma la alterarea
statutului de conservare a speciei la
nivelul SCI – ului Piatra Craiului.

M

1354

Ursus arctos (ursul)

Urşii se întâlnesc în zonele de
munte (93% din populaţie) şi
deal (7%
din populaţie), în
România densitatea medie fiind
de 8 urşi/100 km2. Habitatul
caracteristic este zona montană
împădurită. În timpul iernii se
adapostesc in locuri ferite, cum
ar fi pesteri sau crevase.

Pe amplasamentul vizat nu exista
suprafete de teren corespunzatoare
cerintelor ecologice si etologice ale
speciei.
Consideram ca realizarea proiectului
(asfaltarea unui drum existent intr-o
zona locuita a comunei)
nu va
conduce sub nicio forma la alterarea
statutului de conservare a speciei la
nivelul SCI – ului Piatra Craiului.

A

1193

Bombina variegate
Trăieşte
de
preferinţă
în
(buhaiul de balta cu burta smârcuri, în ape stătătoare,
galbena)
apărând pe maluri dimineaţa şi
către seară. Prin octombrie noiembrie se ascund în nămol
sau se îngroapă în pământ,
pentru iernare. Poate rezista şi
în ecosisteme foarte poluate.

Pe amplasamentul vizat nu exista
suprafete de teren corespunzatoare
cerintelor ecologice si etologice ale
speciei.
Consideram ca realizarea proiectului
(asfaltarea unui drum existent intr-o
zona locuita a comunei)
nu va
conduce sub nicio forma la alterarea
statutului de conservare a speciei la
nivelul SCI – ului Piatra Craiului.

A

1166

Pe amplasamentul vizat nu exista
suprafete de teren corespunzatoare
cerintelor ecologice si etologice ale
speciei.
Consideram ca realizarea proiectului
(asfaltarea unui drum existent intr-o
zona locuita a comunei)
nu va
conduce sub nicio forma la alterarea
statutului de conservare a speciei la
nivelul SCI – ului Piatra Craiului.

A

2001

Triturus cristatus (triton cu Este frecvent în iazuri şi lacuri,
creasta)
mai ales dacă există vegetaţie
acvatică în care să se poată
ascunde.
Este
o
specie
predominant acvatică, preferând
ape stagnante mari şi adânci, cu
vegetaţie palustră. Lipseşte din
Dobrogea şi lunca Dunării, unde
este înlocuit de specia Triturus
dobrogicus. Arealul speciei este
cuprins
de
asemenea
în
intervalul altitudinal de 1001.000 m. Este o specie
predominat acvatica, preferând
ape stagnante mari, cu vegetatie
palustra.
Triturus
montandoni Traieste in zone de deal şi de
72

Consideram ca realizarea proiectului
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(tritonul carpatic)

munte, la altitudini cuprinse între
200 m (la limita nordică de
răspândire) şi până la 2.000 m,
frecvent însă între 500-1.500 m.

(asfaltarea unui drum existent intr-o
zona locuita a comunei)
nu va
conduce sub nicio forma la alterarea
statutului de conservare a speciei la
nivelul SCI – ului Piatra Craiului.

F

1138

Barbus
meridionalis Mreana vânătă este o specie de
(Cârcuşă, mreana vânătă, peşte bentopelagică, reofilă şi
moioagă)
sedentară, ce habitează exclusiv
în râurile şi pâraieie din regiunea
montană şi partea superioară a
regiunii colinare, în aval de zona
păstrăvului, la altitudini cuprinse
între 400 şi 200 m. Habitează
atât în râuri pietroase, rapide şi
reci, cât şi unele pâraie mai
nămoloase, care vara se
încălzesc puternic, însă doar la
munte.

Consideram ca realizarea proiectului
(asfaltarea unui drum existent intr-o
zona locuita a comunei)
nu va
conduce sub nicio forma la alterarea
statutului de conservare a speciei la
nivelul SCI – ului Piatra Craiului.

F

1163

Cottus gobio (zglavoaca)

Consideram ca realizarea proiectului
(asfaltarea unui drum existent intr-o
zona locuita a comunei)
nu va
conduce sub nicio forma la alterarea
statutului de conservare a speciei la
nivelul SCI – ului Piatra Craiului.

F

2484

I

4014

I

4057

Zglăvoaca trăieşte exclusiv în
apele de munte, reci şi bine
oxigenate, în general în râuri şi
pârâuri şi rar în lacuri de munte.
Stă sub pietre, în locurile cu apă
mai puţin adâncă şi relativ
înceată, adesea spre mal sau în
braţele laterale. Este un peşte
puţin mobil, strict sedentar, nu
întreprinde migraţii.
Eudontomyzon
mariae Specie critic periclitată, chişcarul
(chiscar, cicar)
trăieşte în cursul montan şi
colinar al râurilor, în zona
păstrăvului şi cea a lipanului şi
moioagei, mai rar în aval.
Larvele trăiesc înfundate în mâl,
în porţiunile liniştite ale râurilor.
Metamorfoza are loc toamna.
Adulţii trăiesc în sectoare cu
fundul albiei nisipos sau pietros.
Carabus
variolosus Specie higrofila. Populeaza
(Hidrocarabus)
diferite
tipuri
de
paduri,
preferand locurile mlastinoase si
umbrite; ziua se ascunde sub
diferite adaposturi. Se reproduce
in locuri foarte umede. Se
intalneste frecvent in regiunile
muntoase pana la 1700 m
altitudine.
Chilostoma
banaticum Este un gastropod terestru,
(melc carenat banatean)
poate fi întâlnit pe sub pietre,
printre lemne putrede, buşteni,
pe stânci, pe plante, în frunzar
pe sol, în păduri, tufărişuri,
formaţiuni vegetale dintre cele
mai diverse, inclusiv parcuri şi
grădini, la marginea drumurilor,
în locuri umbrite şi umede,
deseori în apropierea apelor, de
la munte şi până la şes, de-a
lungul văilor, respectiv a apelor
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Consideram ca realizarea proiectului
(asfaltarea unui drum existent intr-o
zona locuita a comunei)
nu va
conduce sub nicio forma la alterarea
statutului de conservare a speciei la
nivelul SCI – ului Piatra Craiului.

Pe amplasamentul vizat nu exista
suprafete de teren corespunzatoare
cerintelor ecologice si etologice ale
speciei.
Consideram ca realizarea proiectului
(asfaltarea unui drum existent intr-o
zona locuita a comunei)
nu va
conduce sub nicio forma la alterarea
statutului de conservare a speciei la
nivelul SCI – ului Piatra Craiului.
Consideram ca realizarea proiectului
(asfaltarea unui drum existent intr-o
zona locuita a comunei)
nu va
conduce sub nicio forma la alterarea
statutului de conservare a speciei la
nivelul SCI – ului Piatra Craiului.
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curgătoare, preferând altitudini
medii.
Coenagrion
ornatum Prefera zonele umede, cu apă
(libelula – tarancuta)
dulce,
stătătoare
sau
curgătoare,
cu
vegetatie
palustră si cu
nisipuri,
prundisuri si/sau bolovănisuri,
turbării, poieni, păsuni, culturi,
păduri deschise de la ses la
zona montană înaltă.

I

4045

Pe amplasamentul vizat nu exista
suprafete de teren corespunzatoare
cerintelor ecologice si etologice ale
speciei.
Consideram ca realizarea proiectului
(asfaltarea unui drum existent intr-o
zona locuita a comunei)
nu va
conduce sub nicio forma la alterarea
statutului de conservare a speciei la
nivelul SCI – ului Piatra Craiului.

I

4054

Pholidoptera
transsylvanica
transilvan)

I

1087*

Rosalia alpina (Croitorul Traieste in complexul climatic al Pe amplasamentul vizat nu exista
alpin)
fagului si coniferelor, mai rar in suprafete de teren corespunzatoare
cel al stejarului, preferand in cerintelor ecologice si etologice ale
special fagetele batrane.
speciei.
Consideram ca realizarea proiectului
(asfaltarea unui drum existent intr-o
zona locuita a comunei)
nu va
conduce sub nicio forma la alterarea
statutului de conservare a speciei la
nivelul SCI – ului Piatra Craiului.

P

1386

P

4070*

P

1902

Buxbaumia viridis (muschi Se intalnesc peste tot, atat in
de padure)
zonele de joasa altitudine cat si
cele inalte, pana in alpin. Fata
de alte plante, briofitele de
dezvolta pe toate substraturile
posibile (pamant, pietre, stanci,
lemne putrede) si in toate
formatiunile de vegetatie (pajisti,
paduri, mlastini, turbarii), inclusiv
in medii acvatice. Briofitele, fiind
plante in general iubitoare de
umiditate si umbra, se intalnesc
mai mult prin paduri, indeosebi
in cele din zonele montane pana
in subalpin, unde se dezvolta
deosebit de luxuriant, precum si
prin mlastini si turbarii unde
predomina.
Campanula
serrata Este frecventă din etajul fagului
(clopoteii)
până în cel alpin, în pajişti si
tufărişuri. Specie hemicriptofită,
înfloreşte
între
iulie
şi
septembrie. Specia este relativ
constantă în pajişti şi tufărişuri
din etajul montan şi subalpin, de
obicei cu abundenţă redusă.
Cypripedium
calceolus Floarea
creste
in
umbra
(OrhideePapucul padurilor de fag sau in locurile

Fâneţele din zona montană din Pe amplasamentul vizat nu exista
(Cosasul lantul muntilor Carpati.
suprafete de teren corespunzatoare
cerintelor ecologice si etologice ale
speciei.
Consideram ca realizarea proiectului
(asfaltarea unui drum existent intr-o
zona locuita a comunei)
nu va
conduce sub nicio forma la alterarea
statutului de conservare a speciei la
nivelul SCI – ului Piatra Craiului.
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Consideram ca realizarea proiectului
(asfaltarea unui drum existent intr-o
zona locuita a comunei)
nu va
conduce sub nicio forma la alterarea
statutului de conservare a speciei la
nivelul SCI – ului Piatra Craiului.

Consideram ca realizarea proiectului
(asfaltarea unui drum existent intr-o
zona locuita a comunei)
nu va
conduce sub nicio forma la alterarea
statutului de conservare a speciei la
nivelul SCI – ului Piatra Craiului.
Pe amplasamentul vizat nu exista
suprafete de teren corespunzatoare
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doamnei)

mai
insorite,
calcaroase.
Culeasa fara mila, floarea s-a
imputinat, disparand din multe
regiuni ale tarii. Azi poate fi
intalnita mai ales in cetatile de
piatra ale Bucegilor, Ceahlaului,
Fagarasului si Retezatului.

P

1898

Eleocharis
(pipirigul)

P

1758

Ligularia
(Curenchiu
Gălbenele)

P

1903

Liparis loeselii (Orhidee- Este o specie higrofită de
Mosisoare)
orhidee
răspândită
prin
mlaştinile eutrofe din zona
pădurilor de stejar până în etajul
boreal. Sunt cunoscute ca
plante care pot coloniza soluri
sarace in nutrienti si unde
competitia cu alte plante este
minima.

P

1379

Mannia triandra

P

4116

Tozzia carphatica (iarba Este o specie de cormofită
gâtului)
semiparazită ce creşte în locuri
ierboase şi umede din etajul
montan mijlociu până în cel
alpin.

cerintelor ecologice si etologice ale
speciei.
Consideram ca realizarea proiectului
(asfaltarea unui drum existent intr-o
zona locuita a comunei)
nu va
conduce sub nicio forma la alterarea
statutului de conservare a speciei la
nivelul SCI – ului Piatra Craiului.

carniolica Specie sporadicã, creste în Pe amplasamentul vizat nu exista
locuri umede, pe marginea suprafete de teren corespunzatoare
pâraielor.
cerintelor ecologice si etologice ale
speciei.
Consideram ca realizarea proiectului
(asfaltarea unui drum existent intr-o
zona locuita a comunei)
nu va
conduce sub nicio forma la alterarea
statutului de conservare a speciei la
nivelul SCI – ului Piatra Craiului.
de

sibirica Este frecvent intalnita pe pajisti.
munte,

Pe amplasamentul vizat nu exista
suprafete de teren corespunzatoare
cerintelor ecologice si etologice ale
speciei.
Consideram ca realizarea proiectului
(asfaltarea unui drum existent intr-o
zona locuita a comunei)
nu va
conduce sub nicio forma la alterarea
statutului de conservare a speciei la
nivelul SCI – ului Piatra Craiului.
Pe amplasamentul vizat nu exista
suprafete de teren corespunzatoare
cerintelor ecologice si etologice ale
speciei.
Consideram ca realizarea proiectului
(asfaltarea unui drum existent intr-o
zona locuita a comunei)
nu va
conduce sub nicio forma la alterarea
statutului de conservare a speciei la
nivelul SCI – ului Piatra Craiului.

Creste
pe
soluri
goale, Pe amplasamentul vizat nu exista
calcaroase, printre roci si în suprafete de teren corespunzatoare
fisuri de roca.
cerintelor ecologice si etologice ale
speciei.
Consideram ca realizarea proiectului
(asfaltarea unui drum existent intr-o
zona locuita a comunei)
nu va
conduce sub nicio forma la alterarea
statutului de conservare a speciei la
nivelul SCI – ului Piatra Craiului.
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Consideram ca realizarea proiectului
(asfaltarea unui drum existent intr-o
zona locuita a comunei)
nu va
conduce sub nicio forma la alterarea
statutului de conservare a speciei la
nivelul SCI – ului Piatra Craiului.
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ROSCI0381 RAUL TARGULUI ARGESEL RAUSOR

Situl Natura 2000 ROSCI0381 RAUL TARGULUI ARGESEL RAUSOR este inclus in reteaua
ariilor protejate din Romania, Natura 2000, conform Ordinului MMDD nr. 1964/2007, modificat si
completat cu Ordinul 2387 / 2011.

Formularul standard Natura 2000
1. Identificarea sitului
Numele sitului: ROSCI0381 Raul Targului-Argesel-Rausor.
Data completarii: 12. 2009
Data actualizarii: 02.2016
2. Coordonatele sitului
Longitudine 25.0155833
Latitudine 45.0162472
Suprafata sitului: 13175 ha
Regiuni administrative:RO31 SUD
Regiunea biogeografica : alpina 100 %
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3. Informatia ecologica
Tipuri de habitate prezente in sit si evaluarea sitului in ceea ce le priveste
Tipuri de habitate
Cod

Evaluare
Calit.
date

AIBICID
Rep.

Supr.rel.

3220

Buna

D

C

4060

Buna

B

4070

Buna

6230

PF

NP

Acoperire

Pesteri

(ha)

(nr.)

AIBIC
Status
conserv.

Eval.
globala

C

B

C

B

C

B

B

Buna

B

C

B

B

6430

Buna

B

C

B

B

8110

Buna

B

C

B

B

9110

Buna

A

C

B

B

91E0

Buna

A

C

B

B

91V0

Buna

A

C

B

B

9410

Buna

A

C

B

B

Specii prevazute la art.4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva
92/43/CEE si evaluarea sitului in ceea ce le priveste
Grup

Cod

M

1352*

M
M
M

1355
1361
1354*

A

1193

A

2001

F

1163

I

4014

I

1087*

Specie
Denumire
stiintifica
Canis lupus
(Lup)
Lutra lutra
Lynx lynx (Ras)
Ursus arctos
(Urs)
Bombina
variegata
Triturus
montandoni
(Triton
carpatic)
Cottus gobio
(Zglavoc)
Carabus
variolosus
Rosalia alpina

S

NP

Tip
P

Marime
Min. Max.

Populatie
Unit.
Categ.
masura CIRIVIP
P

Sit
Calit.
date

AIBICID
Pop.
C

Conserv.
B

AIBIC
Izolare
C

Global
B

G

C
C
C

B
B
B

C
C
C

B
B
B

P
P
P

P
P
P

P

P

C

B

C

B

P

C

C

B

B

B

P

P

C

B

C

B

P

P

C

B

C

B

P

P

C

B

C

B
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Alte specii importante de flora si fauna

Grup

Cod

Specii
Denumire
stiintifica

S

NP

Min.
P
P
P

1762

Populatie
Unit.
masura
Max.

Marime

Arnica
montana
(Arnica)
Campanula
patula ssp.
abietina
Saponaria
pumilio

Categ.
CIRIVIP

Motivatie
Alte categorii

Anexa
IV

R

V
X

A

B

C
X

R

X

V

X

4. Descrierea sitului
4.1. Caracteristici generale ale sitului
Cod
N06
N08
N09
N14
N16
N17
N19
N26

Clase habitate
Rauri, lacuri

Acoperire %
1,51

Tufisuri, tufarisuri

5,25

Pajisti naturale, stepe
Pasuni
Paduri de foioase
Paduri de conifere
Paduri de amestec
Habitate de paduri (paduri in tranzitie)

6,13
4,38
24,04
34,62
20,21
3,82

Alte caracteristici ale sitului
Situl Raul Targului-Argesel-Rausor este localizat in partea nordica a judetului Arges, pe clina sudica a
Muntilor Iezer, din Masivul Fagaras. Din punct de vedere geomorfologic, situl este situat in zona montana
si premontana a Muntilor Iezer, doar extremitatea nord-estica a sitului este situatat la nord de raul
Dambovita, spre culmea Tamas, dintre Masivul Piatra Craiului si Masivul Fagaras.
Unitatile morfologice de relief sunt: versantii, vaile, platourile si luncile. Versantii reprezinta unitatea
morfologica dominanta, cu inclinare medie pana la puternica si foarte puternica.
Altitudinea sitului variaza de la cca. 800 m (in ua 50, UP III Leresti, OS Campulung) la peste 2000 m in
Iezerul Mic, Muchea Vacarea (2319 m Piscul Catunului). Vegetatia forestiera urca pana la cca 1950 m
(ua31 C, UP IV Rausor, OS Campulung). Expozitia generala a sitului este sudica, cu expozitii de detaliu
predominant sudice, estice, vestice.
Substratul geologic este constituit din roci cristaline intens metamorfozate in Muntii Iezer si din calcare si
conglomerate calcaroase in culoarul vaii Dambovita. In aceste conditii, in functie de panta, s-au format
soluri superficiale, cu roca la zi, foarte superficiale pana la superficiale, excesiv scheletice, pe versantii cu
inclinare mare, si soluri mijlociu profunde pana la profunde, pe versantii cu inclinare slaba spre moderata.
Reteaua hidrografica este foarte bogata, cu curgere de la nord spre sud, fiind constituita din Raul Targului
cu afluentul sau Rausor, Argeselul, Rausorul si Dambovita. Pe Raul Targului a fost construit lacul de
acumulare Rausor, amonte de localitatea Leresti.
Climatul este temperat -continental, specific etajului montan, influentat de etajarea altitudinala a sitului, de
orientarea si inclinarea versantilor, ceea ce duce la etajarea climatica a teritoriului si la aparitia unei
diversitati de topoclimate.
Solurile apartin preponderent claselor cambisoluri si spodosoluri (peste 97%). Pe suprafete restranse
apar si soluri rendzinice, dezvoltate pe substrate calcaroase.
Vegetatia sitului este influentata de dezvoltarea altitudinala a a climei si a solurilor, fiind specifica
78
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urmatoarelor etaje: etajul alpin (la altitudini de peste 1900 m, in golul alpin Iezer, la obarsia paraului
Rausor); etajul subalpin (la altitudini cuprinse intre 1700 (1800) m si 2000 m, la obarsia paraului Rausor);
etajul boreal al molidisurilor (la altitudini de peste 1300 si pana la cca. 1700-1800 m); etajul nemoral al
padurilor de amestec de fag cu rasinoase si a fagetelor). Principalele clase de habitate identificate in sit,
pebaza informatiilor din teren, precum si a analizei GIS a ortofotoplanurilor si a informatiei din CLC 2006,
sunt padurile (80%), ape dulci continentale curgatoare si statatoare (1,6%), pajisti alpine si subalpine
(5%), pajisti seminaturale umede (4,6%), tufarisuri alpine si subalpine (5,2%), stancarii (0,2%), alte
terenuri (3,4%), constructii industriale (0,1%).

Calitate si importanta
Sit important, intre altele, si pentru amfibieni: buhaiul de balta cu burta galbena (Bombina variegata) si
tritonul carpatin (Triturus montandoni), acesta din urma avand populatii bogate in unele puncte ale sitului.
Situl Raul Targului-Argesel-Rausor este important pentru biodiversitate din urmatoarele motive:
i). habitatele forestiere 9410 si 91V0 pentru care s-a solicitat desemnarea de situri suplimentare in
regiunea biogeografica alpina;
ii). speciile de carnivore mari - urs, lupo ,ras- pentru care s-a solicitat desemnarea de situri suplimentare;
iii). culoar ecologic pentru carnivore, asigurand conectivitatea Masivului Fagaras (Muntii Iezer) cu
Masivele Piatra Craiului si Bucegi ( Muntii Leaota);
iv). specii de amfibieni si de nevertebrate.

Cele mai importante impacte si activitati cu efect mare asupra sitului
Impacte Negative
Amenintari si presiuni

Intens

Cod

H
H
H

B
D01.02
E01

H

E03.01

H

G01.03

Silvicultura
Drumuri, autostrazi
Zone urbanizate,
habitare umana
(locuinte umane)
Depozitarea deseurilor
menajere/deseuri
provenite din baze de
agreement
Vehicule cu motor

Poluare
( Cod)
N
N
N

In sit/In
afara
I
I
O

N

I

N

I

5. Statutul de protectie al sitului
Clasificare la nivel national, regional si international
Cod
Categorie IUCN
Acoperire
(%)
RO02
II
0.00
Relatiile sitului cu alte arii protejate
- desemnate la nivel national sau regional
Cod

Categorie

Tip

%

RO02
RO02
RO02
RO04

Parc national
Parc national
Parc national
Rezervatie naturala

*
*
/
*

0.05
0.06

Codul national si numele ariei
naturale protejate
M Parcul National Piatra Craiului
M Parcul National Piatra Craiului
M Parcul National Piatra Craiului
2.236. Piatra Craiului

0.00
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Tipuri de habitate prezente in sit si evaluarea sitului in ceea ce le priveste
Cod 3220 – Paduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)
Raspandire: Muntii Tibles, Rodnei, Calimani, Ceahlau, Harghitei, Penteleu, Ciucas, Bucegi, Fagaras,
Capatanii, Parang, Lotrului, Cindrel, Surianu, Retezat, Tarcu, Godeanu, Vladeasa, in etajul boreal.
Suprafata ocupata: 43.000 ha (25.000 ha in Carpatii Meridionali, 11.000 ha in Carpatii Orientali, 7.000
ha in Carpatii Occidentali).
Statiuni: Altitudini: 1500–1850 m. Clima: T = 3,0–1,5 gr.C; P = 900–1400 mm. Relief: creste, culmi,
versanti puternic inclinati, cu diferite expozitii. Roci: silicioase si calcaroase.
Soluri: prepodzol, podzol, criptopodzol, andosol, superficiale-mijlociu profunde, foarte acide,
oligobazice, umede.
Structura: Fitocenoze edificate de specii boreale si carpato-balcanice, oligoterme, mezofite, oligotrofe.
Stratul arborilor, compus exclusiv din molid (Picea abies), sau cu putin amestec de scorus (Sorbus
aucuparia), poate avea acoperire de 100% dar spre golul alpin si de 60–80%, situatie in care se pot gasi
tufe de jneapan (Pinus mugo) sau ienupar (Juniperus communis); atinge inaltimi de 15–20 m la 100 de
ani.
Stratul arbustilor lipseste sau este slab dezvoltat (Sorbus aucuparia arbustiv, Lonicera nigra, Rubus
idaeus, Rosa pendulina s.a.). Stratul ierburilor si subarbustiv este dominat de Oxalis acetosella si
Vaccinium sp. Stratul muschilor bine dezvoltat cu Polytrichum sp.
Valoare conservativa: mare.
Compozitie floristica: Specii edificatoare: Picea abies. Specii caracteristice: Soldanella hungarica ssp.
major. Alte specii importante: Athyrtium distentifolium, Calamagrostis villosa, Deschampsia caespitosa.
Dryopteris expansa, Homogyne alpina, Gymnocarpium dryopteris, Luzula luzuloides, L. sylvatica, Rumex
alpinus, Rubus idaeus, Senecio nemorensis, Viola declinata s.a.
Corespunde Habitatelor din România:
- R 5416 Comunitati sud-est carpatice de izvoare si pâraie cu Saxifraga stellaris, Chrysosplenium alpinum
si Philonotis seriata; Valoare conservativă – redusă.
- R 5418 Comunitati sud-est carpatice fotinale cu Philonotis seriata si Caltha laeta; Valoare conservativă –
redusă.
- R 5420 Comunitati sud-est carpatice fotinale cu Cardamine opizii ;
Valoare conservativă – redusă.
- R 5423 Comunitati sud-est carpatice de izvoare si pâraie cu Carex remota si Caltha laeta;
Valoare conservativă – moderata si mare în habitatele unde este prezenta specia Lingularia sibirica
(DH2).
Cod 4060 – Tufarisuri alpine si boreale
Raspandire: Carpatii Orientali, Carpatii Meridionali, in etajul alpin.
Suprafete: suprafete reduse, mozaicate, insumand < 10 ha.
Statiuni: Altitudine: 2000–2200 m. Clima: T = 0,0– -1,4 gr.C, P = 1350–1450 mm. Relief: platouri, culmi
domoale, insorite, expuse la vant. Roci: silicioase, gresii, rar conglomerate. Soluri: podzoluri scheletice
sau prepodzol, sãrace in substanþe nutritive (V = 8–20%), foarte acide (pH = 4–4,5).
Structura: Fitocenoza este edificatã de specii oligoterme, xerofile, oligotrofe, acidofile. Specia
edificatoare Loiseleuria procumbens are tulpini repente asa incat stratul arbustiv este redus ca inãltime la
10 cm. Speciile de graminee dominante, Festuca supina, Nardus stricta, Agrostis rupestris se inaltã
deasupra lui la 10–15 cm.
Stratul ierburilor este completat de Potentilla ternata, Campanula alpina, Phyteuma confusum, Hieracium
alpinum, Geum montanum, Ligusticum mutellina.
Stratul muschilor si lichenilor este completat de specii cu flori, insã cu tulpini scurte, precum Primula
minima; dominanti sunt lichenii Cetraria islandica si Thamnolia vermicularis; el se inaltã la 5 cm.
Acoperirea fitocenozei este variabila, intre 35–85%.
Compozitie floristica:
Specii edificatoare: Loiseleuria procumbens.
Specii caracteristice: Cetraria islandica, Loiseleuria procumbens. Alte specii importante: Carex curvula,
Oreochloa disticha, Campanula alpina, Festuca supina, Primula minima, Avenula versicolor, Phyteuma
confusum, Luzula spicata, Sesleria coerulans, Senecio carpaticus, Arenaria alpina, Vaccinium
gaultherioides, Empetrum nigrum spp. hermaphroditum, Thamnolia vermicularis, Vaccinium vitis-idaea,
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Vaccinium myrtillus, Rhododendron myrtifolium, Anthemis carpatica, Hieracium alpinum, Juncus trifidus,
Pulsatilla alba, Minuartia sedoides, Potentilla ternata, Antennaria dioica, Geum montanum, Ligusticum
mutellina, Poa alpina, Phleum alpinum, Nardus stricta, Agrostis rupestris.
Valoare conservativã: mare, arealele fiind reduse, distribuite in conditii de viatã dificile de supravietuire.
Corespunde Habitatelor din România:
- R 3101 Tufarisuri pitice sud-est carpatice de azalee (Loiseleuria procumbens); Valoare conservativă –
mare, arealele fiind reduse, distribuite în conditiile de viată dificile de supravietuire.
- R 3104 Tufarisuri sud-est carpatice de smirdar (Rhododendron myrtifolium) cu afin (Vaccinium myrtillus);
Valoare conservativă – mare, habitate periclitate de numeroase impacturi negative.
- R 3107 Tufarisuri sud-est carpatice de coacaza (Bruckenthalia spiculifolia) si ienupar pitic (Juniperus
sibirica); Valoare conservativă – mare, habitate putin răspândite, protejate Emerald.
- R 3108 Tufarisuri sud-est carpatice cu ienupar pitic (Juniperus sibirica); Valoare conservativă – mare,
habitate periclitate antropic si protejate prin NATURA 2000.
- R 3109 Tufarisuri sud-est carpatice de vuietoare (Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum) cu afin vânat
(Vaccinium gaultherioides); Valoare conservativă – foarte mare, arealele fiind foarte reduse, în conditii de
viată dificile de supravietuire.
- R 3111 Tufarisuri sud-est carpatice de afin (Vaccinium myrtillus); Valoare conservativă redusă, habitate
extinse primar si secundar.
- R 3115 Tufarisuri sud-est carpatice de cetină cu negi (Juniperus sabina); Valoare conservativă – mare,
habitate mai rare, incluzând specii endemice.
- R 3617 Tufarisuri pitice de argintică (Dryas octopetala); Valoare conservativă –mare, habitate
restrânse ca areal, situate pe stâncării în curs de solificare, instalate primar.
Cod 4070* – Tufarisuri cu Pinus mugo si Rhododendron myrtifolium
Raspandire: Carpatii Orientali, Carpatii Meridionali, Carpatii Occidentali, in etajul subalpin.
Suprafete: Total > 50.000 ha.
Statiuni: Altitudine 1350–2000 m in nord si 1600–2250 m in restul Carpatilor. Clima: T = 3,0– -0,2 gr.C in
nord, 2,2–0,0 gr.C in sud, P = 1250–1425 mm anual. Relief: versanti puternic inclinati, circuri glaciare,
platouri vanturate. Roci: sisturi cristaline, roci eruptive, conglomerate, calcare. Soluri: humosiosoluri,
prepodzol, podzol, superficiale, cu schelet bogat, cu reactie acidã (pH = 4,1–4,8), oligobazice (13–19%).
Structura: Fitocenoza edificata de Pinus mugo este tipica pentru etajul subalpin al Carpatilor romanesti,
iar elementele carpato-balcanice o diferentiaza de cele similare (vicariante din Alpi). Acoperirea generalã
este de 90–100%. Speciile sunt oligoterme, higrofile, oligotrofe, acidofile.
Stratul arbustilor este compus din Pinus mugo, in general monodominant, dar pot aparea sporadic, Alnus
viridis, Salix silesiaca, Ribes petraeum, Juniperus sibirica, iar la limita inferioarã, in raristi, se dezvoltã si
exemplare subdezvoltate de arbori (Pinus cembra, Picea abies, Sorbus aucuparia).
Stratul de jneapan este de regula compact, cu densitati mari (2200 tufe/ha, cu 9 ramuri la tufã in medie),
cu inãltime de 2–2,5 (3,0) m la altitudini mai coborate (1600 m) si devine tot mai scund, ajungand la 0,40
m la altitudini de peste 2200 m. Productivitatea stratului arbustilor variazã, in medie, intre 6,6 t–11 t/an/ha
material vegetal uscat si au o biomasã totalã de 74,5 t/ha.
Stratul ierburilor si subarbustilor este edificat de Rhododendron myrtifolium, cu dominantã mare fiind si
Vaccinium myrtillus, Deschampsia flexuosa, Homogyne alpina, Luzula luzuloides, Luzula sylvatica, Oxalis
acetosella, Calamagrostis villosa. Acoperirea stratului este de 30–60%, avand o inãltime de 25–30 cm.
Stratul muscinal este prezent aproape totdeauna, are o acoperire variabilã, intre 30–80% si este alcãtuit
mai ales din speciile Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Polytrichum juniperinum, Dicranum
scoparium.
Compozitie floristica:
Specii edificatoare: Pinus mugo, Rhododendron myrtifolium. Specii caracteristice: Pinus mugo,
Rhododendron myrtifolium, Calamagrostis villosa. Alte specii importante: Juniperus sibirica, Campanula
abietina, Pinus cembra, Salix silesiaca, Ribes petraeum, Vaccinium vitis- idaea, Vaccinium myrtillus,
Silene nivalis, Hieracium alpinum, Poa media, Leucanthemum waldsteinii, Cicerbita alpina, Dryopteris
carthusiana ssp. dilatata, Melampyrum sylvaticum, Alnus viridis, Picea abies, Sorbus aucuparia,
Deschampsia flexuosa, Homogyne alpina, Luzula luzuloides, Luzula sylvatica, Oxalis acetosella,
Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Polytrichum juniperinum, Dicranum scoparium.
Specii endemice: Silene nivalis (Lychnis nivalis).
Valoare conservativa: mare, habitatele sunt periclitate antropic, Pinus mugo fiind o specie ocrotitã in
Romania.
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Corespunde Habitatului din România:
- R 3105 Turbării sud-est carpatice de jneapăn (Pinus mugo) cu smirdar (Rhododendron myrtifolium);
Valoare conservativă – mare, habitate periclitate antropic, Pinus mugo fiind o specie ocrotită în România.
Cod 6230* – Pajisti montane de nardus bogate in specii pe substraturi silicioase
Raspandire: Carpatii Orientali: Muntii Maramuresului, Muntii Rarau, Lacauti-Izvoarele Putnei (Jud.
Vrancea); Vf. Goru (Jud. Vrancea), Muntele Siriu, Muntele Penteleu. Carpatii Meridionali: Muntii Bucegi,
Muntele Garbova, Muntii Piatra Craiului, Muntii Iezer-Papusa, Muntii Fagaras, Muntii Parang, Muntii
Retezat. Carpatii Occidentali: Valea Fenesului, Valea Sebesului, Vladeasa. Transilvania; in regiunea
montana si etajele subalpin si alpin inferior.
Suprafete: 1000–2000 ha.
Statiuni: Altitudine: 800–2070 m. Clima: T = 6,0–0 gr.C; P = 900–1400 mm. Relief: platouri, versanti, vai
si coaste domoale pana la moderat inclinate. Substrat: acid. Soluri: spodisoluri cu profil scurt, sarace in
baze (5–10%), slab aerate si acide pH = 3,6–4,5.
Structura: Habitat oligotrof, xerofil, acidofil. Stratul arbustiv – foarte redus; in pajisti patrund specii
arbustive, dintre care: Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea. Stratul ierbos: specia caracteristicã
carpatobalcanica Viola declinata are o acoperire redusa, mai ales in gruparile unde Nardus stricta are o
acoperire de pana la 95%, este monodominantã si numarul de specii din compozitia floristica este foarte
mic. Specia Festuca nigrescens are o constanta ridicata, dar cu o acoperire de pana la 5%. Au fost
descrise subasociatiile typicum, care este intalnita in etajul montan superior si festucetosum airoidis
Coldea 1987, prezenta in etajul subalpin, cu numeroase specii microterme si cu diferentialele ecologice.
Stratul muschilor este redus, iar numarul de specii mic; mentionãm: Polytrichum commune, Polytrichum
juniperinum, Dicranum scoparium, Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens.
Valoare conservativa: moderata; habitat prioritar european.
Compoziþie floristica: Specii edificatoare: Viola declinata, Nardus stricta.
Specii caracteristice: Viola declinata, Nardus stricta, Scorzonera rosea, Poa media. Alte specii importante:
Hieracium aurantiacum, Hypochoeris uniflora, Calluna vulgaris, Campanula serrata, Geum montanum,
Ligusticum mutellina, Potentilla ternata, Campanula abietina, Leucorchis albida, Genista sagittalis,
Festuca nigrescens, Antennaria dioica, Luzula campestris, Carex ovalis, Polygala vulgaris, Euphrasia
stricta, Hieracium pilosella, Hieracium lactucella, Potentilla erecta, Luzula sudetica, Alchemilla
glaucescens, Alchemilla flabellate, Carex pallescens, Danthonia decumbens, Hypericum maculatum,
Arnica montana.
Corespunde Habitatelor din România:
- R 3608 Pajişti sud-est carpatice de Scorzonera rosea şi Festuca nigrescens; Valoare conservativa moderata; habitat endemic sud-est carpatic; mare numai în fitocenozele unde este prezenta specia
Tozzia carpathica (DH2).
- R 3609 Pajişti sud-est carpatice de ţăpoşică (Nardus stricta) şi Viola declinata; Valoare conservativa moderata.
Cod 6430 - Comunitati de liziera cu ierburi inalte higrofile de la nivelul campiilor, pana la cel
montan si alpin
Raspandire: Locuri umede, din lungul vãilor colinare si montan inferioare, din Transilvania, Muntenia,
Moldova.
Suprafete: De la 200–500 mp, panã la 4–5 ha in terenurile inmlãstinate.
Statiuni: Altitudine: 500–800 m.
Clima: T = 7,5–6,0 gr.C; P = 700–950 mm.
Roci: silicioase, marne si bolovãnisuri aduse de torenti. Soluri: aluviale, gleice si pseudogleice, bogate in
umiditate si substante nutritive.
Structura: Specia caracteristicã si dominantã, Filipendula ulmaria, este o plantã de talie mare, care
atinge 1,5–2 m. Aceasta realizeazã etajul superior, in amestec cu: Lythrum salicaria, Valeriana officinalis,
Telekia speciosa, Chaerophyllum hirsutum, Epilobium parviflorum.
Etajul inferior este realizat de plante mai scunde, cum sunt: Mentha longifolia, Crepis paludosa, Scirpus
sylvaticus, Geranium palustre, Equisetum palustre, Caltha palustris, Myosotis scorpioides.
Valoare conservativã: redusã.
Corespunde Habitatelor din România:
- R 3701 Comunităti sud-est carpatice de buruienişuri înalte cu Aconitum tauricum ; Valoare conservative
– redusă.
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- R 3702 Comunităti sud-est carpatice de buruienişuri înalte cu Adenostyles alliaria şi Doronicum
austriacum ; Valoare conservative – redusă.
- R 3703 Comunităti sud-est carpatice de buruienişuri înalte Cirsium waldsteinii şi Heracleum
sphondylium ssp. transilvanicum ; Valoare conservative – redusă.
- R3704 Comunităţi sud-est carpatice de buruienişuri înalte cu Senecio subalpinus şi ştevia stânelor
(Rumex alpinus) ; Valoare conservative – redusă.
- R 3705 Comunităţi sud-est carpatice de buruienişuri înalte cu Rumex obtusifolia şi Urtica dioica ;
Valoare conservative – redusă.
- R 3706 Comunităti sud-est carpatice de buruienişuri înalte cu Petasites kablikianus ; Valoare
conservative – redusă.
- R 3707 Comunităti sud-est carpatice de buruienişuri înalte cu Telekia speciosa şi Petasites hybridus ;
Valoare conservative – redusă.
- R 3708 Comunităti daco-getice cu Angelica sylvestris, Crepis paludosa si Scirpus sylvaticus;
Valoare conservativa: redusa, mare doar în habitatele unde este prezenta specia Ligularia sibirica (DH2).
- R 3714 Comunităti daco-getice cu Filipendula ulmaria, Geranium palustre şi Chaerophyllum hirsutum;
Valoare conservative – redusă.
Cod 8110 – Grohotisuri silicioase din etajul montan pana in cel alpin (Androsacetalia alpinae si
galeospietalia ladani)
Raspandire: Carpatii Meridionali: Muntii Retezat (varfurile: Custura, Gruiul, Judele, Muchia Ascutita,
Bucura, Peleaga, Papusa, Pietrele); in etajul alpin.
Suprafete: foarte mici (aproximativ 10 ha).
Statiuni: Altitudine: 2000–2200 m. Clima: T = -0,5– -1,5 gr.C; P = 1350–1450 mm. Relief: grohotisuri si
sfaramaturi de roci. Substrat: micasisturi, granite. Soluri: litosoluri scheletice, in locuri cu acumulari mari
de zapada in timpul iernii.
Structura: Habitat crio-nival, ce vegeteazã in conditii extreme.
Stratul ierbos: speciile edificatoare Saxifraga bryoides si Silene acaulis realizeazã o acoperire medie de
35%. Pe de alta parte, cele doua specii caracteristice: Saxifraga bryoides si Veronica baumgartenii
formeaza fitocenoze neincheiate.
Cele mai frecvente specii insotitoare sunt: Saxifraga pedemontana ssp. cymosa, Doronicum carpaticum,
Poa laxa, taxoni caracteristici ordinului Androsacetalia alpinae. Fiind la contactul cu gruparile aliantei
Salicion herbaceae, in compozitia lor apar uneori numeroase specii caracteristice cum sunt: Luzula
alpino-pilosa, Festuca picta, Taraxacum alpinum, Soldanella pusilla, Chrysanthemum alpinum.
Habitatul poate prezenta asemanari floristice cu cel mentionat in Muntii Bucegi, sub denumirile Silene
acaulis – Minuartia sedoides si Geum reptans – Oxyria digyna.
Valoare conservativa: mare, habitat endemic.
Compozitie floristica:
Specii edificatoare: Saxifraga bryoides, Silene acaulis, Veronica baumgarteni. Specii caracteristice: Silene
acaulis, Poa cenisia ssp. contracta, Veronica baumgarteni. Alte specii
importante: Saxifraga pedemontana ssp. cymosa, Geum reptans, Oxyria dygina, Saxifraga carpatica, Poa
psychrophila, Saxifraga androsacea, Soldanella pusilla, Luzula spicata, Gentiana frigida, Luzula spicata,
Senecio carniolicus.
Specii endemice: Doronicum carpaticum.
Corespunde Habitatelor din România:
- R 6101 Comunitati sud-est carpatice de pietrisuri silicioase cu Silene acaulis si Minuartia sedoides;
Valoare conservativa: mare, habitat endemic oi în habitatele unde este prezenta specia Poa grantica ssp.
disparilis (DH2).
- R 6102 Comunitati sud-est carpatice de grohotisuri silicioase semifixate cu Festuca picta si Senecio
carniolicus; Valoare conservativa: mare prin speciile endemice.
- R 6103 Comunitati sud-est carpatice de grohotisuri silicioase semifixate cu Saxifraga pedemontana ssp.
cymosa si Saxifraga carpathica; Valoare conservativa: mare, habitat endemic.
- R6104 Comunitati sud-est carpatice de grohotisuri silicioase mobile sau slab fixate cu Oxyria dygina;
Valoare conservativa: mare, habitat endemic.
- R6105 Comunitati sud-est carpatice de grohotisuri silicioase semifixate cu Saxifraga bryoides, Silene
acaulis si Veronica baumgarteni; Valoare conservativa: mare, habitat endemic.
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Cod 9110 – Paduri dacice de fag de tip Luzulo- Fagetum
Raspandire: in toti Carpatii romanesti, cu frecventa mare in Carpatii Meridionali si Occidentali, in
regiunea de munte si, in parte, pe dealurile inalte, in etajul nemoral.
Structura: Fitocenoze edificate de specii europene-balcanice, mezoterme, mezofite, mezotrofe. Stratul
arborilor, constituit exclusiv din fag (Fagus sylvatica ssp. sylvatica la altitudini mari, ssp. Moesiaca la
atitudini mici), sau cu putin amestec de paltin de munte (Acer pseudoplatanus), brad (Abies alba) la
altitudini mari, gorun (Quercus petraea), carpen (Carpinus betulus), plop tremurator (Populus tremula),
ulm (Ulmus glabra), cires (Cerasus avium) la altitudini mici; are acoperire ridicata (80–90%) si inaltimi de
23–28 m la 100 de ani. Stratul arbustilor, relativ slab dezvoltat, cu exemplare de Sambucus racemosa, S.
nigra, Corylus avellana, Crataegus monogyna, Evonymus europaea, Daphne mezereum s.a.
Stratul ierburilor si subarbustilor: dominat de Festuca drymeia ca strat acoperitor pe suprafete mari sau in
palcuri de diferite dimensiuni; participã elemente din „flora de mull” si din flora acidofilã, mai rar Rubus
hirtus.
Valoare conservativa: redusa.
Compozitie floristica:
Specii edificatoare: Fagus sylvatica ssp. sylvatica, ssp. moesiaca.
Specii caracteristice: Festuca drymeia.
Alte specii importante: Galium odoratum, Calamagrostis arundinacea, Carex pilosa, Dentaria
bulbifera, Euphorbia amygdaloides, Lamium galeobdolon, Lathyrus vernus, Luzula luzuloides,
Poanemoralis, Pulmonaria obscura, Scrophularia nodosa, Viola reichenbachiana s.a.
Corespunde Habitatelor din România:
- R 4102 Paduri sud-est carpatice de molid (Picea abies), fag (Fagus sylvatica) si brad (Abies alba) cu
Hieracium rotundatum; Valoare conservativa: moderată.
- R 4105 Paduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) si brad (Abies alba) cu Festuca
drymeia; Valoare conservativa: moderată.
- R 4106 Paduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) si brad (Abies alba) cu Hieracium rotundatum;
Valoare conservativa: moderată.
- R 4107 Paduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) si brad (Abies alba) cu Vaccinium myrtillus;
Valoare conservativa: mare.
- R 4110 Paduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) cu Festuca drymeia; Valoare
conservativa: redusă.
Cod 91EO* Paduri aluviale cu alnus glutinosa si Fraxinus excelsior (Alno- padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Raspandire: in luncile montane din toti Carpatii Romaniei, in etajul boreal, mai putin frecvent in Carpatii
Occidentali.
Suprafete: circa 4.000 ha, mai frecvent in Carpatii Meridionali si Orientali.
Statiuni: Altitudini 700–1700 m. Clima: T = 7,5–2 gr.C, P = 800–1200 mm.
Relief: lunci montane inguste, versanti umeziti de izvoare. Roci: variate, calcaroase si silicioase, sub
formã de pietrisuri, nisipuri grosiere.
Soluri: de tip litosol, gleiosol, superficiale, scheletice, acide, mezobazice, permanent umede-ude,
mezotrofice.
Structura: Fitocenoze edificate de specii europene, boreale. Stratul arborilor, compus exclusiv din anin
alb (Alnus incana) sau cu putin amestec de molid (Picea abies), brad (Abies alba), fag (Fagus sylvatica),
la altitudini mai mici anin negru (Alnus glutinosa) s.a.; are acoperire de 80–100% si inãlþimi de 15–25 m
la 50 de ani. Stratul arbustilor lipseste sau este slab dezvoltat, compus din Salix triandra, Corylus
avellana, Lonicera xylosteum, Prunus padus. Stratul ierburilor si subarbustilor, obisnuit puternic dezvoltat,
dominat de Petasites albus si Telekia speciosa.
Valoare conservativa: foarte mare.
Compozitie floristica: Specii edificatoare: Alnus incana. Specii caracteristice: Telekia speciosa. Alte
specii importante: Angelica sylvestris, Aegopodium podagraria, Athyrium filix-femina, Carex remota,
Cardamine impatiens, Chaerophyllum hirsutum, Circaea lutetiana, Cirsium oleraceum, Dryopteris filixmas, Glechoma hederacea, Geranium phaeum, Festuca gigantea, Impatiens noli-tangere, Mentha
longifolia, Myosotis sylvatica, Matteuccia struthiopteris, Oxalis acetosella, Petasites hybridus, P.
kablikianus, Ranunculus repens, Salvia glutinosa, Stachys sylvatica, Stellaria nemorum, Tussilago farfar
s.a.
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Memoriu de prezentare pentru:
“Asfaltare DC21 Satic, comuna Rucar”, in comuna Rucar, satul Satic, judetul Arges
Beneficiar: Comuna Rucar, judetul Arges

Corespunde Habitatelor din România:
- R 4401 Paduri sud-est carpatice de anin alb (Alnus incana) cu Telekia specioasa; Valoare
conservativa: foarte mare.
- R 4402 Paduri daco – getice de lunci colinare de anin negru (Alnus glutinosa) cu Stellaria nemorum;
Valoare conservativa: foarte mare.
- R 4405 Paduri sud-est carpatice de plop negru (Populus nigra) cu Rubus caesius; Valoare
conservativa: foarte mare.
Cod 91VO – Paduri dacice de fag (Symphyto- Fagion)
Structura: Fitocenoze edificate de specii europene nemorale. Stratul arborilor, compus, in etajul superior,
din fag (Fagus sylvatica) cu exemplare de paltin de munte (Acer pseudoplatanus), frasin (Fraxinus
excelsior), iar in etajul inferior pot apãrea jugastru (Acer campestre), carpen (Carpinus betulus); are
acoperire 60–80% si inaltimi de 20–30 m la 100 de ani. Stratul arbustilor, slab dezvoltat, compus din
Ribes uva–crispa, Spiraea chamaedrifolia, Cornus sanguinea, Sambucus nigra, Daphne mezereum,
Corylus avellana, Crataegus monogyna, Rosa pendulina, Evonymus europaeus. Stratul ierburilor si
subarbustilor, dominat de Phyllitis scolopendrium cu multe elemente din flora de mull (Dentaria
glandulosa, Galium odoratum, Asarum europaeum etc).
Valoare conservativa: foarte mare.
Compozitie floristica: Specii edificatoare: Fagus sylvatica. Specii caracteristice: Phyllitis scolopendrium.
Alte specii importante: Actaea spicata, Aconitum moldavicum, Asplenium trichomanes, Athyrium filixfemina, Brachypodium sylvaticum, Campanula persicifolia, Cardamine impatiens, Carex sylvatica,
Cystopteris fragilis, Dentaria glandulosa, D. bulbifera, Lamium galebdolon, Geranium phaeum, Helleborus
purpurascens, Doronicum columnae, Dryopteris filixmas, Euphorbia amygdaloides, Hepatica nobilis, H.
transilvanica, Hordelymus europaeus, Isopyrum thalictroides, Lilium martagon, Lunaria rediviva,
Moehringia muscosa, Mercurialis perennis, Melica uniflora, Myosotis sylvatica, Oxalis acetosella,
Polypodium vulgare, Polystichum aculeatum, Pulmonaria rubra, Poa nemoralis, Rubus hirtus, Salvia
glutinosa, Sanicula europaea, Stachys sylvatica, Symphytum cordatum s.a.
Corespunde Habitatelor din România:
R4101 - Pãduri sud-est carpatice de molid (Picea abies), fag (Fagus sylvatica) si brad (Abies alba)
cu
Pulmonaria rubra
R4103- Pãduri sud-est carpatice de molid (Picea abies), fag (Fagus sylvatica) si brad (Abies alba) cu
Leucanthemum waldsteinii
R4104- Pãduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) si brad (Abies alba) cu Pulmonaria rubra
R4108- Pãduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) si brad (Abies alba) cu Leucanthemum
waldsteinii
R4109- Pãduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) cu Symphytum cordatum
R4116 - Pãduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) cu Phyllitis scolopendrium
Cod 9410 – Paduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio- Piceetea)
Raspandire: in toti Carpatii romanesti, la contactul etajului nemoral cu etajul boreal.
Suprafete: circa 15.000 de ha, din care 6.500 de ha in Carpatii Meridionali, 6000 in Carpatii Orientali,
2.500 in Carpatii Occidentali.
Statiuni: Altitudini 1000–1450 m. Clima:T = 4,5–3,5 gr.C, P = 900–1200 mm. Relief:
versanti cu inclinãri, in general, mari si expozitii diferite, rar culmi, platouri. Roci: sisturi cristaline si alte
roci acide. Soluri: de tip podzol, prepodzol, mijlociu profundesuperficiale, acide, oligobazice, umede,
oligotrofice.
Structura: Fitocenoze edificate de specii europene boreale si nemorale. Stratul arborilor, compus din
molid (Picea abies) si fag (Fagus sylvatica) in proporþii diferite, iar in amestec brad (Abies alba), scorus
(Sorbus aucuparia), are acoperire de 70–80% si inãltimi de 18–25 m la molid si 16–22 la fag la 100 de
ani. Stratul arbustilor lipseste. Stratul ierburilor si subarbustilor dominat de Calamagrostis, Luzula
luzuloides, Vaccinium myrtilus.
Valoare conservativa: mare.
Compozitie floristica: Specii edificatoare: Picea abies, Fagus sylvatica.
Specii caracteristice. Hieracium rotundatum. Alte specii importante: Athyrium filix-femina, A. distentifolia,
Calamagrostis arundinacea, C. villosa, Dryopteris dilatata, D. filix-mas, Epilobium montanum, Fragaria
vesca, Gentiana asclepiadea, Huperzia selago, Lycopodium annotinum, Lamium galeobdolon,
Melampyrum sylvaticum, Oxalis acetosella, Polygonatum verticillatum, Rubus hirtus, Senecio nemorensis,
Stellaria nemorum, Veronica urticifolia.
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Memoriu de prezentare pentru:
“Asfaltare DC21 Satic, comuna Rucar”, in comuna Rucar, satul Satic, judetul Arges
Beneficiar: Comuna Rucar, judetul Arges

Corespunde Habitatelor din România:
- R 4203 Paduri sud-est carpatice presubalpine de molid (Picea abies) cu Soldanella hungarica;
Valoare conservativa: mare.
- R 4205 Paduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) cu Oxalis acetosella; Valoare conservativa:
moderată.
- R 4206 Paduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) şi brad (Abies alba) cu Hieracium
rotundatum; Valoare conservativa: moderată.
- R 4207 Paduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) şi brad (Abies alba) cu Hylocomium
splendens; Valoare conservativa: moderată.
- R 4208 Paduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) şi brad (Abies alba) cu Luzula sylvatica;
Valoare conservativa: mare.
- R 4209 Paduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) cu Leucanthemum waldsteinii; Valoare
conservativa: foarte mare.
- R 4210 Paduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) Sphagnum spp; Valoare conservativa: foarte
mare.
- R 4212 Paduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) şi brad (Abies alba) cu Pleurozium schreberi;
Valoare conservativa: foarte mare
- R 4214 Paduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) şi fag (Fagus sylvatica) cu Hieracium
rotundatum; Valoare conservativa: mare.

In tabelul urmator sunt prezentate si descrise sumar tipurile de habitate de interes conservativ
pentru care a fost desemnat situl de importanta comunitara ROSCI0381 Raul Targului-ArgeselRausor. De asemenea, in cadrul acestui tabel sunt incluse observatii privind potentiala prezenta
a acestor tipuri de habitate de interes comunitar in zona de dezvoltare a proiectului.
Denumire
Cod
habitat
Natura interes
2000 comunitar
3220

tip
de

Paduri acidofile de
Picea abies din
regiunea montana
(VaccinioPiceetea)

Observatii privind potentiala
prezenta a tipului de habitat in
zona de asfaltare a drumului
comunal DC21

Descriere tip habitat
Fitocenoze edificate de specii boreale si carpatobalcanice, oligoterme, mezofite, oligotrofe. Stratul
arborilor, compus exclusiv din molid (Picea abies),
sau cu putin amestec de scorus (Sorbus aucuparia),
poate avea acoperire de 100% dar spre golul alpin si
de 60–80%, situatie in care se pot gasi tufe de
jneapan (Pinus mugo) sau ienupar (Juniperus
communis); atinge inaltimi de 15–20 m la 100 de ani.
Stratul arbustilor lipseste sau este slab dezvoltat
(Sorbus aucuparia arbustiv, Lonicera nigra, Rubus
idaeus, Rosa pendulina s.a.). Stratul ierburilor si
subarbustiv este dominat de Oxalis acetosella si
Vaccinium sp. Stratul muschilor bine dezvoltat cu
Polytrichum sp.
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Lucrarile de asfaltare a drumului
comunal se vor realiza in
intravilanul comunei Rucar, pe
un drum existent si pe terenuri
ce apartin domeniului public. In
aceste conditii, lucrarile nu au
impact
negativ
asupra
habitatului de interes comunitar
Paduri acidofile de Picea abies
din regiunea montana (VaccinioPiceetea).

Memoriu de prezentare pentru:
“Asfaltare DC21 Satic, comuna Rucar”, in comuna Rucar, satul Satic, judetul Arges
Beneficiar: Comuna Rucar, judetul Arges
4060

4070*

6230*

Tufarisuri alpine si Fitocenoza este edificatã de specii oligoterme,
boreale
xerofile, oligotrofe, acidofile. Specia edificatoare
Loiseleuria procumbens are tulpini repente, asa incat
stratul arbustiv este redus ca inãltime la 10 cm.
Speciile de graminee dominante, Festuca supina,
Nardus stricta, Agrostis rupestris se inaltã deasupra
lui la 10–15 cm.
Stratul ierburilor este completat de Potentilla ternata,
Campanula alpina, Phyteuma confusum, Hieracium
alpinum, Geum montanum, Ligusticum mutellina.
Stratul muschilor si lichenilor este completat de specii
cu flori, insã cu tulpini scurte, precum Primula
minima; dominanti sunt lichenii Cetraria islandica si
Thamnolia vermicularis; el se inaltã la 5 cm.
Acoperirea fitocenozei este variabila, intre 35–85%.
Tufarisuri cu Pinus Fitocenoza edificata de Pinus mugo este tipica pentru
mugo
si etajul subalpin al Carpatilor romanesti, iar elementele
Rhododendron
carpato-balcanice o diferentiaza de cele similare
myrtifolium
(vicariante din Alpi). Acoperirea generalã este de 90–
100%. Speciile sunt oligoterme, higrofile, oligotrofe,
acidofile.
Stratul arbustilor este compus din Pinus mugo, in
general monodominant, dar pot aparea sporadic,
Alnus viridis, Salix silesiaca, Ribes petraeum,
Juniperus sibirica, iar la limita inferioarã, in raristi, se
dezvoltã si exemplare subdezvoltate de arbori (Pinus
cembra, Picea abies, Sorbus aucuparia). Stratul de
jneapan este de regula compact, cu densitati mari
(2200 tufe/ha, cu 9 ramuri la tufã in medie), cu
inãltime de 2–2,5 (3,0) m la altitudini mai coborate
(1600 m) si devine tot mai scund, ajungand la 0,40 m
la altitudini de peste 2200 m. Productivitatea stratului
arbustilor variazã, in medie, intre 6,6 t–11 t/an/ha
material vegetal uscat si au o biomasã totalã de 74,5
t/ha. Stratul ierburilor si subarbustilor este edificat de
Rhododendron myrtifolium, cu dominantã mare fiind si
Vaccinium
myrtillus,
Deschampsia
flexuosa,
Homogyne alpina, Luzula luzuloides, Luzula sylvatica,
Oxalis acetosella, Calamagrostis villosa. Acoperirea
stratului este de 30–60%, avand o inãltime de 25–30
cm.
Stratul muscinal este prezent aproape totdeauna, are
o acoperire variabilã, intre 30–80% si este alcãtuit mai
ales din speciile Pleurozium schreberi, Hylocomium
splendens, Polytrichum juniperinum, Dicranum
scoparium.

Lucrarile de asfaltare a drumului
comunal se vor realiza in
intravilanul comunei Rucar, pe
un drum existent si pe terenuri
ce apartin domeniului public. In
aceste conditii, lucrarile nu au
impact
negativ
asupra
habitatului de interes comunitar
Tufarisuri alpine si boreale.

Pajisti montane de
nardus bogate in Habitat oligotrof, xerofil, acidofil. Stratul arbustiv –
specii
pe foarte redus; in pajisti patrund specii arbustive, dintre
substraturi
care: Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea.
silicioase
Stratul ierbos: specia caracteristicã carpatobalcanica
Viola declinata are o acoperire redusa, mai ales in
gruparile unde Nardus stricta are o acoperire de pana
la 95%, este monodominantã si numarul de specii din
compozitia floristica este foarte mic. Specia Festuca
nigrescens are o constanta ridicata, dar cu o
acoperire de pana la 5%. Au fost descrise
subasociatiile typicum, care este intalnita in etajul
montan superior si festucetosum airoidis Coldea
1987, prezenta in etajul subalpin, cu numeroase
specii microterme si cu diferentialele ecologice.
Stratul muschilor este redus, iar numarul de specii

Lucrarile de asfaltare a drumului
comunal se vor realiza in
intravilanul comunei Rucar, pe
un drum existent si pe terenuri
ce apartin domeniului public. In
aceste conditii, lucrarile nu au
impact
negativ
asupra
habitatului de interes comunitar
Pajisti montane de nardus
bogate in specii pe substraturi
silicioase.
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Lucrarile de asfaltare a drumului
comunal se vor realiza in
intravilanul comunei Rucar, pe
un drum existent si pe terenuri
ce apartin domeniului public. In
aceste conditii, lucrarile nu au
impact
negativ
asupra
habitatului de interes comunitar
Tufarisuri cu Pinus mugo si
Rhododendron myrtifolium.

Memoriu de prezentare pentru:
“Asfaltare DC21 Satic, comuna Rucar”, in comuna Rucar, satul Satic, judetul Arges
Beneficiar: Comuna Rucar, judetul Arges
mic; mentionãm: Polytrichum commune, Polytrichum
juniperinum, Dicranum scoparium, Pleurozium
schreberi, Hylocomium splendens.

6430

Comunitati
de
liziera cu ierburi
inalte higrofile de
la nivelul campiilor,
pana la cel montan
si alpin

Specia caracteristicã si dominantã, Filipendula
ulmaria, este o plantã de talie mare, care atinge 1,5–2
m. Aceasta realizeazã etajul superior, in amestec cu:
Lythrum salicaria, Valeriana officinalis, Telekia
speciosa,
Chaerophyllum
hirsutum,
Epilobium
parviflorum.
Etajul inferior este realizat de plante mai scunde, cum
sunt: Mentha longifolia, Crepis paludosa, Scirpus
sylvaticus, Geranium palustre, Equisetum palustre,
Caltha palustris, Myosotis scorpioides.

Lucrarile de asfaltare a drumului
comunal se vor realiza in
intravilanul comunei Rucar, pe
un drum existent si pe terenuri
ce apartin domeniului public. In
aceste conditii, lucrarile nu au
impact
negativ
asupra
habitatului de interes comunitar
Comunitati de liziera cu ierburi
inalte higrofile de la nivelul
campiilor, pana la cel montan si
alpin.

8110

Grohotisuri
silicioase din etajul
montan pana in cel
alpin
(Androsacetalia
alpinae
si
galeospietalia
ladani)

Habitat crio-nival, ce vegeteazã in conditii extreme.
Stratul ierbos: speciile edificatoare Saxifraga bryoides
si Silene acaulis realizeazã o acoperire medie de
35%. Pe de alta parte, cele doua specii caracteristice:
Saxifraga bryoides si Veronica baumgartenii formeaza
fitocenoze neincheiate.
Cele mai frecvente specii insotitoare sunt: Saxifraga
pedemontana ssp. cymosa, Doronicum carpaticum,
Poa laxa, taxoni caracteristici ordinului Androsacetalia
alpinae. Fiind la contactul cu gruparile aliantei Salicion
herbaceae, in compozitia lor apar uneori numeroase
specii caracteristice cum sunt: Luzula alpino-pilosa,
Festuca picta, Taraxacum alpinum, Soldanella pusilla,
Chrysanthemum alpinum.
Habitatul poate prezenta asemanari floristice cu cel
mentionat in Muntii Bucegi, sub denumirile Silene
acaulis – Minuartia sedoides si Geum reptans –
Oxyria digyna.

Lucrarile de asfaltare a drumului
comunal se vor realiza in
intravilanul comunei Rucar, pe
un drum existent si pe terenuri
ce apartin domeniului public. In
aceste conditii, lucrarile nu au
impact
negativ
asupra
habitatului de interes comunitar
Grohotisuri silicioase din etajul
montan pana in cel alpin
(Androsacetalia
alpinae
si
galeospietalia ladani).

9110

Paduri dacice de Fitocenoze edificate de specii europene-balcanice,
fag de tip Luzulo- mezoterme, mezofite, mezotrofe. Stratul arborilor,
Fagetum
constituit exclusiv din fag (Fagus sylvatica ssp.
sylvatica la altitudini mari, ssp. Moesiaca la atitudini
mici), sau cu putin amestec de paltin de munte (Acer
pseudoplatanus), brad (Abies alba) la altitudini mari,
gorun (Quercus petraea), carpen (Carpinus betulus),
plop tremurator (Populus tremula), ulm (Ulmus
glabra), cires (Cerasus avium) la altitudini mici; are
acoperire ridicata (80–90%) si inaltimi de 23–28 m la
100 de ani. Stratul arbustilor, relativ slab dezvoltat, cu
exemplare de Sambucus racemosa, S. nigra, Corylus
avellana, Crataegus monogyna, Evonymus europaea,
Daphne mezereum s.a.
Stratul ierburilor si subarbustilor: dominat de Festuca
drymeia ca strat acoperitor pe suprafete mari sau in
palcuri de diferite dimensiuni; participã elemente din
„flora de mull” si din flora acidofilã, mai rar Rubus
hirtus.

Lucrarile de asfaltare a drumului
comunal se vor realiza in
intravilanul comunei Rucar, pe
un drum existent si pe terenuri
ce apartin domeniului public. In
aceste conditii, lucrarile nu au
impact
negativ
asupra
habitatului de interes comunitar
Paduri dacice de fag de tip
Luzulo- Fagetum.
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Memoriu de prezentare pentru:
“Asfaltare DC21 Satic, comuna Rucar”, in comuna Rucar, satul Satic, judetul Arges
Beneficiar: Comuna Rucar, judetul Arges
91E0*

Paduri aluviale cu
Alnus glutinosa si
Fraxinus excelsior
(Alno-Padion,
Alnion
incanae,
Salicion albae)

Fitocenoze edificate de specii europene, boreale.
Stratul arborilor, compus exclusiv din anin alb (Alnus
incana) sau cu putin amestec de molid (Picea abies),
brad (Abies alba), fag (Fagus sylvatica), la altitudini
mai mici anin negru (Alnus glutinosa) s.a.; are
acoperire de 80–100% si inãltimi de 15–25 m la 50
de ani. Stratul arbustilor lipseste sau este slab
dezvoltat, compus din Salix triandra, Corylus
avellana, Lonicera xylosteum, Prunus padus. Stratul
ierburilor si subarbustilor, obisnuit puternic dezvoltat,
dominat de Petasites albus si Telekia speciosa.

Lucrarile de asfaltare a drumului
comunal se vor realiza in
intravilanul comunei Rucar, pe
un drum existent si pe terenuri
ce apartin domeniului public. In
aceste conditii, lucrarile nu au
impact
negativ
asupra
habitatului de interes comunitar
Paduri
aluviale
cu
Alnus
glutinosa si Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae).

91V0

Paduri dacice de Fitocenoze edificate de specii europene nemorale.
fag
(Symphyto- Stratul arborilor, compus, in etajul superior, din fag
Fagion)
(Fagus sylvatica) cu exemplare de paltin de munte
(Acer pseudoplatanus), frasin (Fraxinus excelsior),
iar in etajul inferior pot apãrea jugastru (Acer
campestre), carpen (Carpinus betulus); are acoperire
60–80% si inaltimi de 20–30 m la 100 de ani. Stratul
arbustilor, slab dezvoltat, compus din Ribes uva–
crispa, Spiraea chamaedrifolia, Cornus sanguinea,
Sambucus nigra, Daphne mezereum, Corylus
avellana, Crataegus monogyna, Rosa pendulina,
Evonymus
europaeus.
Stratul
ierburilor
si
subarbustilor, dominat de Phyllitis scolopendrium cu
multe elemente din flora de mull (Dentaria
glandulosa, Galium odoratum, Asarum europaeum
etc).

Lucrarile de asfaltare a drumului
comunal se vor realiza in
intravilanul comunei Rucar, pe
un drum existent si pe terenuri
ce apartin domeniului public. In
aceste conditii, lucrarile nu au
impact
negativ
asupra
habitatului de interes comunitar
Paduri dacice de fag (SymphytoFagion).

9410

Paduri acidofile de
Picea abies din
regiunea montana
(Vaccinio
Piceetea )

Lucrarile de asfaltare a drumului
comunal se vor realiza in
intravilanul comunei Rucar, pe
un drum existent si pe terenuri
ce apartin domeniului public. In
aceste conditii, lucrarile nu au
impact
negativ
asupra
habitatului de interes comunitar
Paduri acidofile de Picea abies
din
regiunea
montana
(Vaccinio - Piceetea ).

Fitocenoze edificate de specii europene boreale si
nemorale. Stratul arborilor, compus din molid (Picea
abies) si fag (Fagus sylvatica) in proporþii diferite, iar
in amestec brad (Abies alba), scorus (Sorbus
aucuparia), are acoperire de 70–80% si inãltimi de
18–25 m la molid si 16–22 la fag la 100 de ani.
Stratul arbustilor lipseste. Stratul ierburilor si
subarbustilor dominat de Calamagrostis, Luzula
luzuloides, Vaccinium myrtilus.

Mamifere
1352 - Canis lupus – (lupul)
Aspecte privind ecologia speciei: Lupul (Canis lupus) face parte din Phylumul Chordata, Subphylum
Vertebrata, Clasa Mammalia (mamifere homeoterme cu corpul acoperit cu par, care nasc pui vii, pe care-i
hranesc cu lapte). Lupii, in mod normal, traiesc in grupuri familiale numite haite.
Habitate caracteristice: Trăieşte în păduri relativ întinse, în zonele de deal şi munte, neavând cerinţe
specifice pentru anumite habitate forestiere. Este prezent în toate ecosistemele forestiere de deal şi de
munte de la noi, uneori fiind prezent chiar şi în trupurile mari ale pădurilor de câmpie, precum şi în Delta
Dunării.
Baza trofica: Lupii sunt carnivori, avand tendinta de a-si diversifica tipul de hrana. Lupii consuma si
carcase ale animalelor moarte pe care nu le-au vanat. De asemenea, pot consuma si insecte, viermi de
pamant, gunoaie si, mai ales cand sunt infometati, afine, mure, scorus, porumb si alte vegetale, consuma
si iarba ca purgativ.
Categorii de abundenta- prezente
Populatie- semnificativa
Stare de conservare -buna
Evaluare globala - buna
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Cod 1355 - Lutra lutra ( Vidra)
Aspecte privind ecologia speciei: Dimensiuni cca. 35-40 cm, greutatea cca. 15 kg. Femela este mai
mică decât masculul. Capul este mic, turtit şi lat. Urechile sunt rotunjite, scurte, puţin ieşite din blană,
acoperite de un opercul membranos. Simţurile sunt foarte dezvoltate şi în egală măsură: văzul, auzul şi
mirosul. Vânează adeseori în grup; este animal de amurg şi de noapte, cu toate că poate fi văzut şi ziua.
Habitate caracteristice: Biotopul vidrei este reprezentat de ţărmurile împădurite ale apelor curgătoare şi
stătătoare, fie ele de munte sau de şes.
Baza trofica: Se hrăneşte cu peşti, broaşte, raci, mamifere mici, acvatice.
Categorii de abundenta- prezente
Populatie- semnificativa
Stare de conservare -buna
Evaluare globala - buna
1361 - Lynx lynx – (ras)
Aspecte privind ecologia speciei:Rasul este un animal puternic si rezistent, de o agilitate si agerime
uluitoare. Este un mamifer de talie mijlocie, bine proportionat, indesat, cu picioarele din spate puternice
adaptate pentru salturi. Râsul este un animal puternic si rezistent, de o agilitate si agerime uluitoare.
Habitate caracteristice: Rasul este un pradator de padure avand preferinte pentru zonele cu arbori
batrani, bine impadurite, cuprinzand arbusti desi. Preferă pădurile din regiuni muntoase, dificil accesibile.
Baza trofica: soareci, iepuri, căprior, cerbi si diverse specii de păsări. Uneori consumă si animalele
domesticite, cum ar fi găine, rate, gâste, curcani, oi.
Categorii de abundenta- prezente
Populatie- semnificativa
Stare de conservare -buna
Evaluare globala - buna
1354 - Ursus arctos (ursul)
Aspecte privind ecologia speciei: Ursul brun face parte din Familia Ursidae (carnivore mari, greoaie,
cu mers plantigrad, gheare foarte puternice si coada scurta). Animal corpolent si musculos, ursul
carpatin prezinta un cap lat, masiv, de forma rotunda spre ovala.
Habitate caracteristice: Habitatul caracteristic este zona montană împădurită. În timpul iernii se
adapostesc in locuri ferite, cum ar fi pesteri sau crevase.
Baza trofica: Dieta ursilor este de tip omnivor(plante, fructe de padure, radacini si muguri, ciuperci si
pesti, insecte si mamifere mici, cadrave neintrate în putrefactie, oi, porci, vite.) Ierburile si mugurii sunt
consumati cu precadere primavara sau la inceputul verii. Vara si la inceputul toamnei consuma ciuperci si
fructe (zmeura, mure, afine, mere, prune si pere.
Categorii de abundenta- prezente
Populatie- semnificativa
Stare de conservare -buna
Evaluare globala - buna
Amfibieni
1193 - Bombina variegate (bufaiul de balta)
Aspecte privind ecologia speciei: Este o specie rezistentă şi longevivă, iar secreţia toxică a glandelor
dorsale o protejează foarte bine de eventualii prădători. Are activitate atât diurnă cât şi nocturnă,
preponderent acvatică, euritropă.
Habitate caracteristice: Trăieşte de preferinţă în smârcuri, în ape stătătoare, apărând pe maluri
dimineaţa şi către seară. Prin octombrie - noiembrie se ascund în nămol sau se îngroapă în pământ,
pentru iernare.
Baza trofica: Hrana constă din insecte, viermi, moluşte mici, terestre şi acvatice.
Categorii de abundenta- prezente
Populatie- semnificativa
Stare de conservare -buna
Evaluare globala - buna
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2001 - Triturus montandoni
Aspecte privind ecologia speciei: Tritonul carpatic este un triton de dimensiuni mici.
Preferă zonele împădurite. Hibernează pe uscat, rareori în apă. In zonele unde coexistă cu specia Triturus
vulgaris apar frecvent hibrizi
Habitate caracteristice: Traieste in zone de deal şi de munte, la altitudini cuprinse între 200 (la limita nordică
de răspândire) şi până la 2.000 m, frecvent însă între 500-1.500 m. Foloseşte orice ochi de apă stătătoare
pentru reproducere, de la şanţuri la marginea drumului până la lacuri. Baza trofica :Se hraneste predilect cu
râme, limacsi, viermi, moluste, artropode , mormoloci , insecte terestre si acvatice.
Categorii de abundenta- prezente
Populatie- semnificativa
Stare de conservare -buna
Evaluare globala - buna
Pesti
1163 – Cottus gobio (zglavoaca )
Aspecte privind ecologia speciei: Peste carnivor si lacom, traind singuratic si sedentar în ape repezi de
munte, pe fundurile cu bolovanis, unde se poate ascunde. Perioada de reproducere este în martie-aprilie. Este
un peşte puţin mobil, strict sedentar, nu întreprinde migraţii.
Habitate caracteristice: Zglăvoaca trăieşte exclusiv în apele de munte, reci şi bine oxigenate, în general în
râuri şi pârâuri şi rar în lacuri de munte. Stă sub pietre, în locurile cu apă mai puţin adâncă şi relativ înceată,
adesea spre mal sau în braţele laterale.
Baza trofica: Hrana constă din larve de insecte, amfipode, icre şi puiet de peşte.
Categorii de abundenta- prezente
Populatie- semnificativa
Stare de conservare -buna
Evaluare globala - buna
Nevertebrate
4014 - Carabus variolosus (Hidrocarabus)
Aspecte privind ecologia speciei Face parte din ord. Coleoptera, fam. Carabidae.
Este un gândac de culoare neagră, cu lungimea corpului variind între 20 şi 33 mm (Cenuşă, 2009, Gâdei
şi Popescu, 2009).
Habitate caracteristice:
Specie higrofilă, întâlnită mai ales în pădurile umede montane, până la 1700 m altitudine, preferând
locurile umbrite şi mlăştinoase. Uneori poate fi întâlnit chiar şi în mediul acvatic.
Baza trofica: Se hraneste mai intai cu scoarta si mai apoi patrunde in lemn.
Categorii de abundenta- prezenta
Populatie- semnificativa
Stare de conservare -buna
Evaluare globala – buna
1087 - Rosalia alpina (Croitorul alpin )
Aspecte privind ecologia speciei: Rosalia alpina face parte din ordinul Coleoptera / familia
Cerambycidae / subfamilia Cerambycinae/ gen Rosalia).
Habitate caracteristice: Traieste in complexul climatic al fagului si coniferelor, mai rar in cel al stejarului,
preferand in special fagetele batrane.
Baza trofica: Se hraneste mai intai cu scoarta si mai apoi patrunde in lemn.
Categorii de abundenta- prezenta
Populatie- semnificativa
Stare de conservare -buna
Evaluare globala – buna
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Plante
Arnica montana
Arnica montana este denumirea stiintifică a plantei, dar planta are si o multitudine de denumiri populare
ca: podbal de munte, carul pădurilor, cujda, ciuda, iarba soarelui, carul zânelor si roit.
Este o specie din genul Arnica, familia Asteraceae (Compositae), ce creste în regiunile de munte,
împodobind păsunile cu florile ei galbene-aurii.
Planta este formata dintr-o tulpină aeriană simplă de 10-40 cm pe care sunt dispuse opus frunzele si
ramurile. Tulpina se termină cu o inflorescentă de culoare galben-portocalie de 4-6 cm, mijlocul având o
tentă cenusie. Florile sunt înconjurate pe margini de peri aspri si luciosi. De la plantă se recoltează florile
care se folosesc la prepararea uleiurilor, tincturilor si unguentelor. Fructele sunt achene păroase cu
papus.
Arnica este răspândită în Europa, Asia si în zonele temperate ale Americii de Nord. Există circa opt
varietăti ale plantei. Cresc de regulă în sol nisipos si pietros în zone deluroase, dar si pe pajistile
muntoase cu mult soare, dar până la o altitudine maximă de 2500 de metri.
Campanula patula ssp. abietina
Campanula patula este o planta bienala, infloreste in lunile iunie, iulie, august. Atinge inaltimi intre 30 si
70 centimetri. Prefera solurile bogate in siliciu. Poate fi intalnita prin padurile rare si pasuni. Este larg
raspandita in Europa, din Scandinavia pana in nordul Rusiei.
Saponaria pumilio ( soapwort pitic)
Pumilio Saponaria, cunoscut sub numele de soapwort pitic, este o plantă perenă.
Saponaria Pumilio este o specie din genul saponaria care contine aproximativ 17-71 de specii si apartine
familiei de Caryophyllaceae (Pink de familie). Speciile tip din acest gen sunt Saponaria officinalis.
Plante perene au o pulvinate (pernă-formig) obiceiul si ajunge la înăltimi de 5 până la 8 centimetri. Plante
perene prefera o situatie însorită pe sol moderat umed. Substratul trebuie să fie lut nisipos.
In tabelul urmator sunt prezentate speciile de interes conservativ pentru care a fost desemnat situl de
importanta comunitara ROSCI0381 Raul Targului-Argesel-Rausor, aspecte relevante privind ecologia
si, dupa caz, etologia acestora, precum si aspecte privind potentiala prezenta a acestora in zona de
asfaltare a drumului comunal DC21 si estimarea impactului implementarii proiectului analizat asupra
acestor specii.
Grup Cod
Natura
2000 Denumire specie

Habitate specifice utilizate,
observatii ecologice si/sau
etologice privind speciile de
interes comunitar

Observatii privind potentiala
prezenta a speciei in zona de
dezvoltare a proiectului

M

1352

Canis lupus (lupul)

Trăieşte în păduri relativ întinse,
în zonele de deal şi munte,
neavând cerinţe specifice pentru
anumite habitate forestiere; în
acest context, lupul preferă
zonele care îi oferă o bază
trofică abundentă, constituită
atât din animale sălbatice, cât şi
domestice. Este prezent în toate
ecosistemele forestiere de deal
şi de munte de la noi, uneori
fiind prezent chiar şi în trupurile
mari ale pădurilor de câmpie,
precum şi în Delta Dunării.

Pe amplasamentul vizat nu exista
suprafete de teren corespunzatoare
cerintelor ecologice si etologice ale
speciei.
Consideram ca realizarea proiectului
(asfaltarea unui drum existent intr-o
zona locuita a comunei) nu va
conduce sub nicio forma la alterarea
statutului de conservare a speciei la
nivelul SCI-ului Raul Targului-ArgeselRausor.

M

1355

Lutra lutra (Vidra)

Biotopul vidrei este reprezentat
de ţărmurile împădurite ale
apelor curgătoare şi stătătoare,
fie ele de munte sau de şes.

Pe amplasamentul vizat nu exista
suprafete de teren corespunzatoare
cerintelor ecologice si etologice ale
speciei.
Consideram ca realizarea proiectului
(asfaltarea unui drum existent intr-o
zona locuita a comunei) nu va
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conduce sub nicio forma la alterarea
statutului de conservare a speciei la
nivelul SCI – ului Raul TarguluiArgesel-Rausor.
M

1361

Lynx lynx – (ras)

Este un pradator de padure
avand preferinte pentru zonele
cu
arbori
batrani,
bine
impadurite, cuprinzand arbusti
desi, fiind cunoscut faptul ca
poate coloniza o varietate de
alte tipuri de habitate. Arealul lor
ocupă mai mult de 100 kmp si
altitudine de la 200 m la 1.800
m. Preferă pădurile din regiuni
muntoase, dificil accesibile.

Pe amplasamentul vizat nu exista
suprafete de teren corespunzatoare
cerintelor ecologice si etologice ale
speciei.
Consideram ca realizarea proiectului
(asfaltarea unui drum existent intr-o
zona locuita a comunei) nu va
conduce sub nicio forma la alterarea
statutului de conservare a speciei la
nivelul SCI – ului Raul TarguluiArgesel-Rausor.

M

1354

Ursus arctos (ursul)

Urşii se întâlnesc în zonele de
munte (93% din populaţie) şi
deal (7%
din populaţie), în
România densitatea medie fiind
de 8 urşi/100 km2. Habitatul
caracteristic este zona montană
împădurită. În timpul iernii se
adapostesc in locuri ferite, cum
ar fi pesteri sau crevase.

Pe amplasamentul vizat nu exista
suprafete de teren corespunzatoare
cerintelor ecologice si etologice ale
speciei.
Consideram ca realizarea proiectului
(asfaltarea unui drum existent intr-o
zona locuita a comunei) nu va
conduce sub nicio forma la alterarea
statutului de conservare a speciei la
nivelul SCI – ului Raul TarguluiArgesel-Rausor.

A

1193

Trăieşte
de
preferinţă
în
Bombina variegate
(buhaiul de balta cu burta smârcuri, în ape stătătoare,
galbena)
apărând pe maluri dimineaţa şi
către seară. Prin octombrie noiembrie se ascund în nămol
sau se îngroapă în pământ,
pentru iernare. Poate rezista şi
în ecosisteme foarte poluate.

Pe amplasamentul vizat nu exista
suprafete de teren corespunzatoare
cerintelor ecologice si etologice ale
speciei.
Consideram ca realizarea proiectului
(asfaltarea unui drum existent intr-o
zona locuita a comunei) nu va
conduce sub nicio forma la alterarea
statutului de conservare a speciei la
nivelul SCI – ului Raul TarguluiArgesel-Rausor.

A

2001

Triturus
montandoni Traieste in zone de deal şi de
(tritonul carpatic)
munte, la altitudini cuprinse între
200 m (la limita nordică de
răspândire) şi până la 2.000 m,
frecvent însă între 500-1.500 m.

F

1163

Cottus gobio (zglavoaca)

Consideram ca realizarea proiectului
(asfaltarea unui drum existent intr-o
zona locuita a comunei) nu va
conduce sub nicio forma la alterarea
statutului de conservare a speciei la
nivelul SCI – ului Raul TarguluiArgesel-Rausor.
Consideram ca realizarea proiectului
(asfaltarea unui drum existent intr-o
zona locuita a comunei) nu va
conduce sub nicio forma la alterarea
statutului de conservare a speciei la
nivelul SCI – ului Raul TarguluiArgesel-Rausor.

I

4014

Carabus
variolosus Specie higrofila. Populeaza
(Hidrocarabus)
diferite
tipuri
de
paduri,
preferand locurile mlastinoase si
umbrite; ziua se ascunde sub

Zglăvoaca trăieşte exclusiv în
apele de munte, reci şi bine
oxigenate, în general în râuri şi
pârâuri şi rar în lacuri de munte.
Stă sub pietre, în locurile cu apă
mai puţin adâncă şi relativ
înceată, adesea spre mal sau în
braţele laterale. Este un peşte
puţin mobil, strict sedentar, nu
întreprinde migraţii.
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diferite adaposturi. Se reproduce
in locuri foarte umede. Se
intalneste frecvent in regiunile
muntoase pana la 1700 m
altitudine.

I

1087*

Consideram ca realizarea proiectului
(asfaltarea unui drum existent intr-o
zona locuita a comunei) nu va
conduce sub nicio forma la alterarea
statutului de conservare a speciei la
nivelul SCI – ului Raul TarguluiArgesel-Rausor.

Rosalia alpina (Croitorul Traieste in complexul climatic al Pe amplasamentul vizat nu exista
alpin)
fagului si coniferelor, mai rar in suprafete de teren corespunzatoare
cel al stejarului, preferand in cerintelor ecologice si etologice ale
special fagetele batrane.
speciei.
Consideram ca realizarea proiectului
(asfaltarea unui drum existent intr-o
zona locuita a comunei) nu va
conduce sub nicio forma la alterarea
statutului de conservare a speciei la
nivelul SCI – ului Raul TarguluiArgesel-Rausor.

P

Campanula
abietina

patula

P

Saponaria pumilio
(soapwort pitic)

ssp. Prefera solurile bogate in siliciu.
Poate fi intalnita prin padurile
rare si pasuni. Este larg
raspandita in Europa, din
Scandinavia pana in nordul
Rusiei.

Pe amplasamentul vizat nu exista
suprafete de teren corespunzatoare
cerintelor ecologice si etologice ale
speciei.
Consideram ca realizarea proiectului
(asfaltarea unui drum existent intr-o
zona locuita a comunei) nu va
conduce sub nicio forma la alterarea
statutului de conservare a speciei la
nivelul SCI – ului Raul TarguluiArgesel-Rausor.

Plante perene prefera o situatie
însorită pe sol moderat umed.
Substratul trebuie să fie lut
nisipos.

Pe amplasamentul vizat nu exista
suprafete de teren corespunzatoare
cerintelor ecologice si etologice ale
speciei.
Consideram ca realizarea proiectului
(asfaltarea unui drum existent intr-o
zona locuita a comunei) nu va
conduce sub nicio forma la alterarea
statutului de conservare a speciei la
nivelul SCI – ului Raul TarguluiArgesel-Rausor.

Date despre prezenta, localizarea, populatia si ecologia speciilor si/sau habitatelor de
interes comunitar, prezente pe suprafata si in imediata vecinatate a proiectului
Drumul propus spre modernizare este DC 21 – Podu Dambovitei (DN73) – Satic, un drum
existent, ce prezinta defectiuni precum: gropi, fagase, denivelari. Pentru asigurarea unui trafic
rutier in conditii de siguranta, se propun lucrari de modernizare a structurii acestui drum de
interes local, cu lungimea de 11972,00 m.
Reabilitarea a fost prevazuta pe traseul existent, compatibila cu prevederile Ordonantei nr.
43/1997, STAS 863-85 si Specificatia tehnica nr. 837 editata si aprobata de MLPTL.
Pe baza determinarilor directe in teren, pe suprafata propusa pentru realizarea proiectului, nu
au fost identificate specii sau habitate de interes comunitar.
Avand in vedere ca in zona amplasamentului sunt locuinte rezidentiale, prin folosirea drumului
pentru circulatia rutiera, nu se va modifica sub nicio formă starea de conservare a faunei si florei.
Investitia propusa si activitatile ce se vor desfasura in perimetrul respectiv nu vor avea impact
asupra populatiilor de fauna din siturile ROSCI0194 Piatra Craiului si ROSCI0381 Raul Targului,
in masura a afecta ireversibil starea populatiilor acestora.
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Date privind structura si dinamica populatiilor de specii afectate
Avand in vedere ca lucrarile se realizeaza pe un drum existent si pe o suprafata unde nu au
fost identificate habitate si specii de interes comunitar, se preconizeaza ca acestea nu vor afecta
structura si dinamica habitatelor si speciilor din situri.
Fragmentarea habitatelor de interes comunitar
Proiectul prevede asfaltarea drumului existent in satul Satic, intr-o zona circulata si locuita. Nu
se pune problema fragmentarii habitatelor de interes comunitar.
Lucrarile propuse nu conduc la modificari ale accesului la resursele biologice si ale dreptului
asupra acestora si nu necesita defrisari de natura sa induca discontinuitati cu rol de bariere
pentru carnivorele mari.
Modificari ale dinamicii relatiilor care definesc structura si/sau functia ariei naturale
In vecinatatea zonei in care urmeaza sa se desfasoare activitatea de asfaltare a drumului
existent, se afla o fauna slab reprezentata, care va fi relativ putin deranjata de zgomotele si
vibratiile produse de utilajele de constructie si masinile care transporta materialele de
constructie.
Nu vor exista modificari ale dinamicii relatiilor care definesc structura si/sau functia ariei
naturale, daca se vor respecta masurile de reducere a impactului, prevazute in proiect.
Estimarea impactului potential al PP asupra speciilor si habitatelor din aria naturala
protejata de interes comunitar
Impactul investitiei asupra speciilor si habitatelor din ariile naturale protejate de interes
comunitar va fi limitat la perioada de executie si va avea un caracter strict local, in jurul zonei
destinate realizarii proiectului.
Impactul potential este reprezentat de:
o emisii de vibratii si zgomot;
o emisii de poluanti;
o indepartarea vegetatiei ierboase (pe o suprafata extrem de redusa, in zona sitului).
Poluantii care ar putea afecta in mod direct vegetatia si fauna terestra sunt reprezentati de
noxele emise de utilajele folosite in activitatea de constructie si de mijloacele de transport a
materialelor de constructii.
Analizand tipurile de impact posibile asupra biodiversitaţii în relaţie cu investiţia propusa,
constatam urmatoarele:
- pierderea unei suprafeţe de teren din sit / arie protejata este minima (sub 1% din suprafaţa
sitului); în plus pe suprafaţa de teren studiata nefiind regasite specii sau habitate (criteriu ce a
stat la baza desemnarii sitului) si nici nise ecologice favorabile menţinerii unor populaţii
semnificative ale speciilor criteriu. Terenul respectiv intra în categoria celor antropizate, având
astfel valoare si semnificaţie extrem de redusa din punct de vedere al importanţei pentru
biodiversitate.
- perturbarea faunei si florei prin activitaţile de construcţie va fi pe o perioada limitata. Avand in
vedere ca in zona amplasamentului sunt locuinte rezidentiale, prin folosirea drumului pentru
circulatia rutiera, nu se va modifica sub nicio formă starea de conservare a faunei si florei.
Masuri de protecţie a biodiversitaţii
a. În timpul execuţiei proiectului
- limitarea în timp a execuţiei investiţiei propuse si aplicarea unor tehnologii care sa limiteze
producerea de zgomot.
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Memoriu de prezentare pentru:
“Asfaltare DC21 Satic, comuna Rucar”, in comuna Rucar, satul Satic, judetul Arges
Beneficiar: Comuna Rucar, judetul Arges

Se vor respecta urmatoarele masuri generale:
- se vor lua măsuri de reducere a nivelului de praf pe durata constructiilor;
- materialele de constructii pulverulente se vor manipula in asa maniera incat sa reduca la
minim nivelul de particule ce pot fi antrenate de curentii atmosferici;
- depozitarea materialelor de constructii sa se faca pe spatii special amenajate si
echipate corespunzator;
- evitarea impurificarii solului cu produse petroliere, iar in situatiile de neconformare se
va proceda la curatarea suprafetelor de teren afectate;
- se interzice depozitarea deseurilor pe amplasamente neautorizate.
- respectarea graficului de lucrari, in sensul limitarii traseelor si programului de lucru, pentru a
limita impactul asupra florei si faunei specifice amplasamentului;
- realizarea unui program de colectare a deseurilor provenite din activitatea desfasurata;
- la finalizarea lucrarilor se recomanda curatarea zonelor adiacente terenului, astfel incat sa
nu ramana resturi de materiale de constructii, care sa degradeze ecosistemele naturale
existente in zona.
b. Dupa finalizarea investiţiei
- se va impune restrictionarea vitezei de circulatie a autovehiculelor pe drum, astfel incat sa nu
existe fenomenul de perturbare a faunei si florei in zona si imediata vecinatate.
În urma evaluarii impactului acestei investiţii / proiect asupra biodiversitaţii nu a fost relevata
prezenţa unui impact negativ în masura a afecta starea populaţiilor speciilor si a habitatelor din
siturile ROSCI0194 Piatra Craiului si ROSPA0381 Raul Targului.
În concluzie, realizarea proiectului nu afecteaza integritatea ariilor naturale protejate de
interes comunitar, deoarece:
- nu reduce suprafata habitatelor si numarul speciilor de importanta comunitara;
- nu conduce la fragmentarea sau deteriorarea habitatelor de importanta
comunitara;
- nu influenteaza realizarea obiectivelor pentru conservarea ariei naturale protejate
de interes comunitar;
- nu influenteaza negativ factorii care determina mentinerea starii favorabile de
conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar;
- nu produce modificari ale dinamicii relatiilor dintre sol si apa sau flora si fauna,
care definesc structura si/sau functia ariei naturale protejate de interes
comunitar.
Activitatea desfasurata in cadrul proiectului “Asfaltare DC21 Satic, comuna Rucar”, propus a fi
amplasat in comuna Rucar, judetul Arges, nu modifica si nu influenteaza in niciun fel
ecosistemul.
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