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1. INFORMAȚII GENERALE 

1.1. Descrierea sintetică a Planului de management 

Planul de Management al Parcului Naţional Retezat incluzând rezervațiile 2.494 

Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial - 

ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat, constituie documentul oficial de stabilire a 

obiectivelor parcului și ariilor protejate suprapuse lui sau incluse în el și a măsurilor de 

management care trebuie întreprinse pentru realizarea acestor obiective. 

Planul de management a fost realizat de Regia Naţională a Pădurilor Romsilva- 

Administraţia Parcului Naţional Retezat Regie Autonomă, sintetizează informaţia existentă la 

data întocmirii acestuia, stabileşte domeniile majore și obiectivele de management, precum și un 

Plan de acţiune pe următorii 5 ani. Acest document s-a elaborat în vederea unei planificări 

integrate a acţiunilor ce trebuie întreprinse pentru îndeplinirea scopului principal, respectiv 

conservarea biodiversităţii și protecţia ecosistemelor. 

Regulamentul Parcului Naţional Retezat, incluzând rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 

Peștera Zeicului, împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial - ROSCI0217 Retezat și 

ROSPA0084 Munții Retezat este prezentat în Anexa 1 la Planul de management. Acest 

regulament stabileşte condiţiile de desfăşurare a principalelor activităţi pe ariilor naturale 

protejate vizate. 

Planul de management va sta la baza activităţii Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva- 

Administraţia Parcului Naţional Retezat Regie Autonomă și se constituie ca document de 

referinţă pentru planificarea activităţilor legate de Parcul Naţional Retezat, rezervațiile naturale 

2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului și siturile Natura 2000 suprapuse parțial ROSCI0217 

Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat, activităţi desfăşurate atât de structura de administrare, 

cât și de deţinătorii/administratorii de terenuri și de cei ce doresc să iniţieze și să desfăşoare 

activităţi pe teritoriul parcului. 

Statutul de Parc naţional, ca zonă destinată prioritar protecţiei și conservării valorilor 

naturale, este cunoscut de majoritatea factorilor interesaţi, din momentul înfiinţării lui în 1935. 

În planificarea acţiunilor de utilizare durabilă a resurselor naturale, deţinătorii și administratorii 

de terenuri au ţinut cont, în general, de statutul de parc naţional, respectând în mare măsură 

principiile de conservare. 

Planul de management vizează asigurarea unui statut de conservare favorabil pentru 

speciile și habitetele de interes național și/sau comunitar care au făcut obiectul desemnării atât a 

Parcului Naţional Retezat, rezervațiilor naturale 2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului, cât și 

a siturilor Natura 2000 suprapuse parțial - ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat. 
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1.1.1. Principiile Planului de management 

Principiile urmăresc trasarea unor linii generale pe care se vor sprijini acțiunile de 

realizare a Planului de management, și anume: 

a. Principiul opiniei generale unitare 

Crearea unei imagini unitare asupra unui teritoriu, prin cunoașterea integrată a structurii 

și funcționalității lui, se constituie într-un atu incontestabil pentru dezvoltarea echilibrată a acelui 

spațiu. Cunoașterea unitară a valorilor și a problemelor permite acțiunea eficientă pentru 

selectarea celor mai bune măsuri care să fie conforme cu aspirațiile factorilor de decizie și ale 

populației locale și cu obiectivele de conservare pe termen mediu și lung. Existența unei opinii 

generale comune asupra unui anumit aspect reprezintă o condiție esențială de abordare 

pluriinstituțională a unor aspecte de care depinde reușita aplicării prevederilor prezentului plan 

de management. Astfel, integrarea într-un sistem de cooperare a acțiunilor tuturor factorilor de 

decizie din zonă cu cele ale custodelui ariei protejate reprezintă un pas înainte în scopul creșterii 

eficienței managementului ariei protejate. 

Planul de management al Parcului Național Retezat incluzând rezervațiile 2.494 

Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial - 

ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat este un mijloc de armonizare al acțiunilor 

instituțiilor responsabile de gestionarea resurselor din spațiul acestui sit, în scopul atingerii 

obiectivelor legate de conservarea resurselor și dezvoltarea activităților socio-economice. 

Cooperarea între instituții situate la același nivel - local, județean, național - reprezintă elementul 

cheie de care depinde aplicarea Planului de management; 

b. Principiul dezvoltării durabile, ameliorării calității vieții și asigurării coerenței 

managementului. 

Dezvoltarea durabilă înseamnă în plan material menținerea posibilităților și condițiilor 

de viață pentru generațiile viitoare, în special a resurselor naturale regenerabile, cel puțin la 

nivelul celor existente pentru generația actuală, precum și redresarea factorilor de mediu afectați 

de poluare. În plan spiritual, dezvoltarea durabilă înseamnă mult mai mult: conservarea 

moștenirii faptelor de cultură, realizate de cei din trecut și de cei de azi și dezvoltarea capacității 

de creație în viitor, a elitei celor care ne urmează. 

Strategia de realizare a unei dezvoltări durabile are ca problemă centrală existența 

colectivității umane atât în plan temporal, cât și spațial, precum și realizarea unui sistem coerent 

care să suporte costurile generate de dezvoltarea economico-socială, de prevenire a poluării și 

de înlăturare a efectelor negative ale acesteia. Planul de management urmărește îmbunătățirea 
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gestiunii patrimoniului natural și cultural al zonei prin promovarea acțiunilor cu impact redus 

asupra mediului. 

c. Principiul conservării și valorificării calității mediilor naturale. 

Spațiile naturale reprezintă furnizoare nelimitate de resurse regenerabile, în condițiile 

în care acestea sunt menținute într-o stare funcțională corespunzătoare. Din această cauză se 

urmărește menținerea tehnicilor de exploatare durabilă a resurselor mediului natural, înlocuirea 

treptată - în măsura în care colectivitățile umane pot suporta aceste costuri - a activităților ne-

durabile și restricționarea promovării unor activități care se constituie în noi forme de presiune 

umană asupra naturii și mediului în general. 

Administrația Parcului Național Retezat -incluzând rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 

Peștera Zeicului împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial - ROSCI0217 Retezat și 

ROSPA0084 Munții Retezat și a ariilor naturale protejate incluse în acestea, urmărește 

promovarea ecoturismului și a industriilor mici la scară locală care să se constituie în noi 

mijloace de exploatare a valorii peisagistice a spațiilor naturale. Planul de management 

urmărește promovarea exploatării spațiilor naturale, în măsura în care se respectă condițiile de 

protecție și conservare a speciilor și habitatelor naturale. 

d. Promovarea realizării regulamentelor locale de urbanism și a Planurilor de amenajare 

a teritoriului care să integreze obiectivele Planului de management.  

Gestionarea teritoriului reprezintă o activitate obligatorie care se desfășoară în scopul 

dezvoltării spațiale echilibrate, pentru protecția patrimoniului natural și construit și pentru 

îmbunătățirea condițiilor de viață, în concordanță cu valorile și aspirațiile societății și cu cerințele 

integrării în spațiul european. Gestionarea teritoriului se realizează și prin amenajarea teritoriului 

și urbanism. 

Scopul amenajării teritoriului și urbanismului este de a armoniza politicile economice, 

sociale, ecologice și culturale, stabilite la nivel local și național, pentru asigurarea echilibrului în 

dezvoltarea diferitelor zone. 

Obiectivele de management ale ariei protejate trebuie integrate în regulamentele de 

urbanism generale, care stau la baza elaborării planurilor de amenajare a teritoriului, pentru a 

promova o acțiune comună cu autoritățile locale. Integrarea obiectivelor de management în 

regulamentele de urbanism este necesară nu numai pentru impunerea unei strategii coerente de 

dezvoltare a acestui spațiu, ci și pentru a asigura reușita aplicării Planului de management care 

se constituie într-o alternativă de dezvoltare socială și economică a zonei și într-un mijloc de 

realizare a protecției și conservării resurselor naturale și culturale ale acestui teritoriu. 

Armonizarea hotărârilor Consiliilor Locale și Județene cu acțiunile promovate de 
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administratorul ariilor naturale protejate și de autoritățile de mediu, reprezintă una din condițiile 

absolut necesare pentru ca Planul de management să devină operațional. 

e. Promovarea dezvoltării armonioase a ecosistemelor naturale.  

Pajiștile, tufărișurile, pădurile, lacurile și bălțile sunt ecosistemele ce constituie 

elementele dominante ale mediului rural în contextul siturilor Natura 2000. Definirea siturilor 

Natura 2000 se bazează pe ideea de a nu se impune o protecție strictă, care să interzică activitatea 

umană. Dimpotrivă, se consideră că în foarte multe situații activitățile umane de gospodărire a 

resurselor naturale pot continua, însăși prezența habitatelor și a speciilor din siturile Natura 2000 

datorându-se într-o anumită măsură modului în care de sute de ani sunt gospodărite durabil 

pădurile, pășunile sau fânețele. În acest scop este necesară asigurarea gestionării durabile a 

pășunilor și fânețelor, prin stabilirea de măsuri eficiente de administrare, îngrijire, exploatare 

rațională și regenerare. 

Obiectivul principal al managementului acestei arii protejate este menținerea statutului 

favorabil de conservare sau aducerea la starea de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor 

pentru care au fost declarate siturile, printr-o gospodărire a habitatelor protejate dar și a 

habitatelor speciilor protejate care să țină cont de cerințele lor ecologice. Valorile naturale ale 

celor două situri cu ariile naturale protejate incluse, a căror conservare este asigurată prin 

managementul acestuia, sunt nu doar speciile de plante, insecte și amfibieni, ci și habitatele 

acestora. Astfel, măsurile stabilite prin intermediul acestui plan pentru păstrarea valorilor 

naturale amintite vizează: managementul biodiversității, managementul resurselor naturale, 

acțiuni de informare, conștientizare, educație ecologică, administrare -management efectiv, 

monitorizare și evaluare periodică a acțiunilor și indicatorilor cheie în vederea adaptării Planului 

de acțiune.  

f. Încurajarea ecoturismului cu respectarea echilibrelor locale. 

Parcul Național Retezat -incluzând rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului 

împreună cu siturile Natura 2000 ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat se 

constituie într-un spațiu cu un real potențial turistic dat în principal de valorile naturale dar și de 

cele culturale. Distanța mică față de centrele urbane, în special în sectorul nordic, dezvoltarea 

redusă a infrastructurii de până acum și acoperirea redusă a căilor de comunicație au determinat 

o dezvoltare relativ înceată, neuniformă și neconvingătoare a acestei ramuri economice în zonă. 

Planul de management al acestor arii protejate nu dorește să impună un plan de acțiune pentru 

dezvoltarea turismului, ci doar să propună alternative de dezvoltare echilibrată a acestui spațiu. 

Aceasta deoarece definirea siturilor Natura 2000 s-a bazat pe ideea de a nu se impune o protecție 

strictă, care să interzică activitatea umană ci dimpotrivă, s-a considerat că în foarte multe situații 
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activitățile umane de gospodărire a resurselor naturale pot continua. Însăși prezența speciilor și 

habitatelor de importanță comunitară se datorează într-o mare măsură modului în care de sute de 

ani sunt gospodărite durabil habitatele pe care le ocupă. În acest scop este necesară asigurarea 

gestionării durabile a tuturor tipurilor de ecosisteme prin stabilirea de măsuri eficiente de 

administrare, îngrijire, exploatare rațională și regenerare. 

g. Susținerea informării populației, a dezvoltării culturale și a educației continue. 

Dezvoltarea culturală, promovarea educației și a informării populației reprezintă 

modalități de dezvoltare a unor spații pe termen lung în condițiile în care resursele umane formate 

nu se îndreaptă spre alte direcții. Sectorul educațional și cel cultural este bine reprezentat în zona 

Parcului Național Retezat -incluzând rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului 

împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial - ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții 

Retezat și în proximitatea acestora prin prezența unor instituții educaționale medii și superioare 

cu tradiție care să promoveze modele culturale și educaționale specifice.  

h. Principiul respectării autonomiei locale. 

Autonomia locală este numai administrativă și financiară și privește organizarea, 

funcționarea, competențele și atribuțiile autorității administrației publice locale, precum și 

gestionarea resurselor care aparțin comunei. Autonomia locală poate reprezenta un instrument 

de promovare a acțiunilor ce țin de competența acestora în teritoriu fără a fi nevoie de aprobare 

la niveluri superioare. 

Importanța pe care o au autoritățile administrațiilor publice locale pentru aria protejată 

este dată de faptul că deciziile de la acest nivel au proiecție directă în mediu. Planul de 

management ia în calcul autonomia locală, chiar dacă a fost promovat de foruri superioare 

ierarhic acestora. Administrația Parcului Național Retezat se va implica în problemele 

comunităților locale în măsura în care acestea au legătură cu Regulamentul și cu Planul de 

management al ariilor naturale protejate administrate conform legii. 

i. Principiul precauției și transparenței în luarea deciziei. 

Orice acțiune sau decizie, indiferent de caracterul ei trebuie să fie analizată din punct 

de vedere al beneficiilor și costurilor pe care aceasta le presupune, dar și din prisma efectelor 

negative asupra mediului și asupra colectivităților locale. Beneficiile pe termen scurt nu trebuie 

să reprezinte criteriul predominant de adoptare a deciziilor. 

Precauția este un instrument de mediu foarte util pentru evitarea apariției unor areale cu 

disfuncționalități. Aceasta nu impune excluderea activităților economice dintr-un spațiu, ci 

includerea în faza de investiție a aspectelor ce privesc impactul asupra mediului. Evaluarea 

impactului asupra mediului realizată în această etapă trebuie să reprezinte un ghid de desfășurare 
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a activităților, beneficiarul investiției fiind obligat să îl respecte conform legislației de mediu în 

vigoare. 

Principiul precauției trebuie să stea la baza tuturor deciziilor care privesc în mod direct 

sau indirect zona Parcului Național Retezat, incluzând rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 

Peștera Zeicului, împreună cu siturile Natura 2000 ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții 

Retezat pentru împiedicarea creșterii suprafețelor degradate, a căror refacere implică costuri 

semnificative care nu pot fi suportate de comunitățile locale. Unde există amenințarea unei 

reduceri semnificative sau a pierderii diversității biologice, lipsa certitudinii științifice totale nu 

trebuie folosită ca motiv pentru amânarea măsurilor de evitare sau de reducere a acestui pericol. 

Se impune o transparență ridicată în luarea deciziilor, situațiile conflictuale fiind astfel evitate. 

j. Principiul conservării diversității biologice. 

Diversitatea biologică are o importanță deosebită, dată de valoarea ei ecologică, 

genetică, socială, economică, științifică, educațională, culturală, recreativă și estetică. 

Diversitatea biologică prezintă o importanță deosebită pentru evoluția și pentru conservarea 

ecosistemelor și speciilor. Cerința fundamentală pentru conservarea diversității biologice este 

conservarea în situ a ecosistemelor și habitatelor naturale și menținerea și refacerea populațiilor 

viabile ale speciilor în mediul lor natural. Un număr semnificativ de comunități locale depind de 

resursele biologice pe care se bazează modurile de viață tradiționale, fiind recomandabilă 

promovarea continuității acestora, fără a se neglija utilizarea inovațiilor privind conservarea 

diversității biologice și utilizarea durabilă a elementelor sale. Utilizarea durabilă a resurselor 

mediului natural este necesară întrucât pentru refacerea sistemelor naturale degradate sunt 

necesare investiții substanțiale pe care majoritatea comunităților umane nu le pot suporta. 

Animalele și plantele sălbatice, în nenumăratele lor forme, sunt o componentă de neînlocuit a 

sistemelor naturale. 

Protecția și conservarea habitatelor, a speciilor de plante și animale sălbatice este 

reglementată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările și 

completările ulterioare, prin care se preiau conceptele și instrumentele comunitare de acțiune 

promovate în Directiva Consiliului Uniunii Europene 92/43/EEC privind conservarea habitatelor 

naturale și a faunei și florei sălbatice, amendată de Directivele 97/62/CE și 2006/105/CE. 

Pentru creșterea eficienței acțiunilor de conservare și protecție a habitatelor și speciilor 

din Parcul Național Retezat, incluzând rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului, din 

siturile Natura 2000 suprapuse parțial - ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat se 

impun o serie de măsuri, cum ar fi: ameliorarea condițiilor de habitat; gestiunea și protecția 

elementelor valorificabile în economie; informarea publicului asupra importanței acestui spațiu; 
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o mai bună cunoaștere a politicilor organismelor decizionale aflate pe nivele ierarhice superioare 

și a obiectivelor lor; identificarea conflictelor dintre utilizatorii de resurse și mediul natural. 

Planul de management stabilește cadrul de acțiune în scopul conservării diversității 

biologice și în special a habitatelor și speciilor de plante și animale pentru care au fost declarate 

ariile naturale protejate vizate. De asemenea, prin obiectivele și măsurile formulate în cadrul 

acestuia, Planul de maangement asigură premisele protecției și conservării tuturor obiectivelor 

pentru care au fost desemnate cele cinci arii naturale protejate vizate. 

k. Principiul integrării și informării populației în acțiunile desfășurate. 

În Planul de management există activități prevăzute pentru implicarea populației locale 

în acțiunile promovate prin Planul de management și pentru crearea unei atitudini cooperante a 

acesteia. Acțiunile se referă în special la promovarea beneficiilor care pot rezulta din noul regim 

de gestionare a zonei. Comunitățile locale vor fi informate cu privire la modalitățile de 

compensare a acțiunilor de conservare ce le pot aduce prejudicii de natură materială prin această 

formă de gestionare a teritoriului.  

l. Principiul ameliorării și refacerii ecosistemelor și peisajelor degradate. 

Numeroase dezechilibre provin azi din privilegiul unilateral acordat pe termen scurt 

colectivităților umane ori agenților economici în vederea exploatării iraționale a resurselor. Se 

impune astfel realizarea și aplicarea unui set de politici și strategii care să urmărească protecția 

și conservarea mediului natural. Uneori, exploatarea abuzivă a mediului natural a condus la 

degradarea unor suprafețe extinse, unele dintre acestea intrând în categoria zonelor neproductive. 

Reintegrarea acestora în circuitul economic solicită costuri semnificative pe care colectivitățile 

umane la nivel local nu le pot suporta. În scopul evitării extinderii zonelor degradate și a 

reabilitării ecosistemelor și peisajelor se urmărește: aplicarea prevederilor legislative existente, 

restructurarea și reabilitarea ecosistemelor și peisajelor degradate, conștientizarea populației 

asupra necesității reducerii suprafeței ocupate de ecosistemele și peisajele degradate. 

Acțiunile de restabilire a condițiilor inițiale sunt legate de dimensiunile pe care le au 

factorii perturbatori din aceste spații. În funcție de aceasta se pot delimita acțiuni de: 

restructurare, pentru restabilirea structurilor afectate de diferiți factori perturbatori și de 

reabilitare, care au drept scop restabilirea funcțiilor acestor spații pentru a le mări importanța 

socială și economică. 

m. Principiul corelării acțiunilor cu situația reală și aplicarea de măsuri de către 

organismele competente. 

În fiecare comunitate umană apar disfuncționalități impuse de gestionarea 

necorespunzătoare a resurselor mediului natural, de riscuri naturale sau antropogene, de creșterea 
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sau modificarea nevoilor unei comunități umane impuse de apariția unor noi activități. 

Rezolvarea acestor probleme nu trebuie realizată întâmplător și izolat, ci prin implicarea unor 

organisme sau autorități abilitate. Deciziile și acțiunile trebuie să fie în legătură cu specificul 

problemei, cu caracteristicile mediului social și natural, cu disponibilitățile financiare, cu 

impactul prognozat al acțiunii.  

Planul de management reprezintă documentul oficial al unui proces continuu care în 

timp face posibilă realizarea unui management eficient, productiv și adaptabil al ariilor naturale 

protejate vizate. 

Sarcinile uzuale în managementul ariilor protejate sunt: 

i. Aplicarea legislației; 

ii. Protecția și monitorizarea speciilor și habitatelor; 

iii. Cercetare și monitorizare științifică; 

iv. Cooperare cu instituții de profil, la nivel național și local; 

v. Colaborarea cu comunitățile locale; 

vi. Colaborarea cu organizațiile guvernamentale și cu alți factori interesați; 

vii. Promovarea participării în procesul decizional a tuturor factorilor interesați; 

viii. Informare, conștientizare și educație ecologică în rândul comunităților locale și a 

vizitatorilor; 

ix. Asigurarea folosirii durabile a resurselor; 

x. Promovarea și susținerea dezvoltării comunitare durabile; 

xi. Managementul turismului și al vizitatorilor; 

xii. Managementul personalului, a bugetului și a resurselor; 

 

1.1.2. Scopul Planului de management 

Scopul prezentului document este menținerea și după caz îmbunătățirea stării de 

conservare a speciilor, habitatelor și a altor elemente de interes conservativ pentru care au fost 

declarate Parcul Național Retezat -incluzând rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului 

împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial - ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții 

Retezat. 

1.1.3. Temele de bază ale Planului de management: 

a. Tema 1. Conservarea și managementul biodiversității - al speciilor și habitatelor 

de interes conservativ; 

b. Tema 2. Inventarierea/evaluarea detaliată și monitorizarea biodiversității;  

c. Tema 3. Administrarea și managementul efectiv al ariilor naturale protejate și 
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asigurarea resurselor necesare durabilității managementului; 

d. Tema 4. Comunicare, educație ecologică și conștientizarea publicului; 

e. Tema 5. Utilizarea durabilă a resurselor naturale; 

f. Tema 6. Turismul durabil - prin intermediul valorilor naturale și culturale. 

 

1.1.4. Obiectivele generale ale Planului de management: 

a. Obiectiv general 1: Asigurarea conservării speciilor și habitatelor pentru care au 

fost declarate ariile naturale protejate, în sensul menținerii stării de conservare 

favorabilă a acestora. 

b. Obiectiv general 2: Asigurarea bazei de informații/date referitoare la speciile și 

habitatele pentru care au fost declarate siturile - inclusiv starea de conservare a 

acestora - cu scopul de a oferi suportul necesar pentru managementul conservării 

biodiversității și evaluarea eficienței managementului. 

c. Obiectiv general 3: Asigurarea managementului eficient al siturilor cu scopul 

menținerii stării de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor de interes 

conservativ. 

d. Obiectiv general 4: Creșterea nivelului de conștientizare - îmbunătățirea 

cunoștințelor, schimbarea atitudinii și comportamentului - pentru grupurile 

interesate care au impact asupra conservării biodiversității. 

e. Obiectiv general 5: Menținerea și promovarea activităților durabile de exploatare 

a resurselor naturale în zonele desemnate acestor activități și reducerea celor 

nedurabile. 

f. Obiectiv general 6: Crearea de oportunități pentru desfășurarea unui turism 

durabil - prin intermediul valorilor naturale și culturale - cu scopul limitării 

impactului asupra mediului. 

După avizările necesare conform legislației în vigoare acest Plan de management devine 

document oficial cu rol de reglementare pentru administratorul sitului, precum și pentru 

persoanele fizice și juridice care dețin sau care administrează terenuri și alte bunuri și/sau care 

desfășoară activități în perimetrul și în vecinătatea sitului. 

Planul de management al unei arii naturale protejate este, în conformitate cu Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 

nr. 49/2011, cu modificările ulterioare, documentul care descrie și evaluează situația prezentă a 

ariei naturale protejate, definește obiectivele, precizează acțiunile de conservare necesare și 
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reglementează activitățile care se pot desfășura pe teritoriul ariilor, în conformitate cu obiectivele 

de management.  

În urma parcurgerii procedurilor de avizare conform legislației în vigoare, Planul de 

management devine un document oficial cu rol de reglementare, ce va sta la baza activității 

structurii de administrare a Parcului Național Retezat, incluzând rezervațiile 2.494 Gemenele, 

2.496 Peștera Zeicului împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial - ROSCI0217 Retezat 

și ROSPA0084 Munții Retezat, dar și a persoanelor fizice și juridice care dețin sau administrează 

terenuri sau alte bunuri și/sau care desfășoară activități în perimetrul sau vecinătatea celor cinci 

arii naturale protejate. 

În conformitate cu principiile conservării naturii, Planul de management integrează 

interesele de conservare a biodiversității, cu cele de dezvoltare socio-economică ale 

comunităților locale, ținând cont totodată de trăsăturile tradiționale, culturale și spirituale 

specifice zonei. În lipsa unei coordonări cu acțiunile de conservare a activităților care se 

desfășoară în perimetrul ariilor naturale protejate vizate, se poate ajunge la o eficiență redusă a 

acestora din urmă și la pierderi semnificative din punct de vedere al biodiversității și al altor 

valori din zonă. 

 

1.2. Procesul de elaborare al Planului de management 

 Prezentul Plan de management a fost realizat de Regia Naţională a Pădurilor- 

ROMSILVA - Administraţia Parcului Naţional Retezat Regie Autonomă, în cadrul proiectului 

Întărirea capacității pentru managementul adaptativ al capitalului natural din ariile protejate Parcul 

Național Retezat, incluzând rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului, împreună cu 

siturile Natura 2000 suprapuse parțial - ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat, cod 

SMIS 116950. Proiectul a fost finanţat în cadrul Axei Prioritare 4 a POIM 2014-2020 –Creșterea 

gradului de protecție și conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate și 

refacerea ecosistemelor degradate. 

 Planul de management a fost elaborat conform prevederilor legale și anume Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare. Urmare 

a faptului că ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat fac parte din Rețeaua Natura 

2000, este necesar ca cerințele Directivei Consiliului Uniunii Europene 92/43/EEC și Directivei 

Consiliului Uniunii Europene 2009/147/EC privind conservarea păsărilor sălbatice să fie integrate 

în Planul de management. Acesta reglementează și planifică acțiunile necesare pentru menținerea 
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sau reconstrucția stării favorabile de conservare a habitatelor naturale și speciilor de floră și faună 

sălbatică de interes comunitar și național menționate în formularul standard.  

În vederea elaborării Planului de management propriu-zis, au fost parcurse mai multe etape, 

vizând evaluarea detaliată a biodiversității, evaluarea impactului antropic asupra ariilor naturale 

protejate, stabilirea măsurilor de conservare și modalitățile de implicare a factorilor interesați și a 

comunităților locale, precum și parcurgerea procedurii de evaluare de mediu conform legislației 

în vigoare. În scopul evaluării detaliate a biodiversității au fost efectuate atât activități de birou, de 

laborator cât și de teren, în perioada Martie 2018-Decembrie 2020.  

Au fost culese informații relevante în vederea descrierii datelor abiotice aferente ariilor 

naturale protejate vizate, precum și a ecosistemelor prezente în acestea. Au fost evaluate calitativ 

și cantitativ habitatele și speciile de interes comunitar/prioritar pe baza cărora au fost desemnate 

siturile Natura 2000, înregistrându-se dacă a fost cazul și prezența altor habitate/specii de interes 

comunitar care nu apar listate în formularele standard. Aceste activități au permis identificarea și 

localizarea pe teren, precum și cartarea GIS ulterioară, în laborator, a factorilor abiotici, a tipurilor 

de ecosisteme, a tipurilor de habitate și a speciilor de animale de interes conservativ, a stării de 

conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar.  

Pentru evaluarea impactului antropic asupra ariilor naturale protejate s-au efectuat 

observații detaliate pe teren, vizând identificarea și inventarierea surselor de impact, localizarea și 

intensitatea manifestării acestora, precum și estimarea modului de afectare a habitatelor sau/și 

speciilor vizate, dar și ierarhizarea acestor surse în funcție de intensitatea lor. În scopul stabilirii 

măsurilor de conservare necesare pentru menținerea habitatelor și speciilor de interes conservativ, 

au fost analizate presiunile actuale și amenințările potențiale identificate pentru fiecare tip de 

habitat, respectiv specie de interes comunitar existente în aria vizată. Măsurile de conservare sunt 

stabilite în mod realist, atât ca amploare a acțiunilor cât și din punct de vedere al intervalelor de 

timp necesare. 

 

1.3. Descrierea ariilor naturale protejate vizate de Planul de management 

1.3.1. Ariile naturale protejate vizate de Planul de management 

Prezentul Plan de management cuprinde suprafața de 43528.5 ha constituită de Parcul 

Național Retezat incluzând rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului împreună cu 

siturile Natura 2000 suprapuse parțial - ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat, 

conform Anexei nr.2.1 a documentului - Harta localizării ariilor naturale protejate. 

Ariile naturale protejate vizate, conform Anexei nr. 2.2 - Harta limitelor și a suprapunerilor 

ariilor naturale protejate, sunt următoarele: 



17 

 

Ariile naturale protejate vizate de prezentul Plan de management 

Tabel nr. 1 

Nr. 

crt. 
Denumire Cod Tip  Categorie 

Suprafață 

conform actelor 

de desemnare  

-hectare- 

Suprafață 

conform 

vectorilor 

postați pe site-

ul web al 

MMAP  

-hectare- 

1. Parcul Naţional Retezat  Parc național II IUCN 38047 38316 

2. Retezat ROSCI0217 Sit Natura 2000 
Sit de importanță 

comunitară 
43528.5 43528.5 

3. Munții Retezat ROSPA0084 Sit Natura 2000 

Arie de protecție 

specială 

avifaunistică 

38316 38316 

4. Gemenele 2.494 
Rezervație 

naturală 
IV IUCN 1629.4 1947.39 

5. Peștera Zeicului 2.496 
Rezervație 

naturală 
IV IUCN 1.00 50.91 
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1.3.2. Localizarea ariilor naturale protejate vizate de Planul de management 

Parcul Național Retezat și ariile naturale incluse sau suprapuse se află în partea de vest a Carpaţilor 

Meridionali, cuprinzând mare parte din Masivul Retezat - Godeanu, dar și o porţiune din Munţii 

Ţarcu. 

Parcul Național Retezat se află în cea mai mare parte în judeţul Hunedoara - 94%, fiind delimitat 

de Depresiunea Haţegului, Munţii Tulişa, Valea Streiului, Depresiunea Petroşani, Valea Jiului de 

Vest și Valea Râului Mare. O mică parte din suprafața parcului se află pe teritoriile administrative 

ale judeţelor Caraş - Severin - 4% și Gorj - 2%. 

Accesul este posibil din oraşul Haţeg și din zona Petroşani - Uricani.  

Drumurile de acces în Parcul Național Retezat și în ariile naturale incluse sunt prezentate în tabelul 

Nr. 2. 

Tabel nr.2. 

Drumuri de acces în Parcul Național Retezat 

Puncte de intrare 
Drum de acces - categorie, 

număr 
Localitatea de referinţă 

Gura Zlata Drum judeţean DJ 685 Haţeg pe E 79 și DN 68 

Gura Apei Drum judeţean DJ 685 Cârneşti pe DN 68 

Râuşor Drum judeţean DJ 686 Râu de Mori pe DJ 685 

Cârnic Drum judeţean DJ 667A Ohaba de Sub Piatră pe E79 

Stâna de Râu 
Drum judeţean DJ 667 

Pui pe E79 
Drum forestier 

Baleia 
Drum judeţean DJ 667 Pui pe E 79 

Drum forestier Hobiţa pe DJ 667 

Buta, Câmpuşel Drum naţional DN 66A Uricani pe DN 66 A 

 

Harta localizării ariilor naturale protejate este prezentată în Anexa nr.1 la Planul de management. 

În interiorul Parcul Național Retezat există următoarele drumuri de acces: 

Tabel nr.3 

Drumuri în interiorul PNR 

Denumire drum Categoria Observaţii 

Vl. Lăpuşnicului Mare Forestier Accesibil relativ uşor; inaccesibil iarna 
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Cârnic - Pietrele DJ 667A Foarte greu accesibil - numai cu tractor sau cu 

unele autoturisme de teren; închis pentru accesul 

public 

Vl. Râului Bărbat Forestier Accesibil relativ uşor; inaccesibil iarna 

Buta Forestier Accesibil pentru public până la punctul numit -

Beciuri; inaccesibil iarna 

Vl. Jiului de Vest DN 66A Stare foarte bună; inaccesibil iarna 

 

1.3.3 Resurse de management și infrastructură 

 Sediul Administrației Parcului Național Retezat se află în satul Nucşoara, comuna Sălaşu 

de Sus, jud. Hunedoara.  

 Administrația Parcului Național Retezat are în dotare:  

a. Centrul de vizitare Nucşoara, în incinta căruia funcţionează sediul Administrației parcului;  

b. Centrul de vizitare Ostrovel, la intrarea în localitatea Râu de Mori; 

c. Punctul de informare Brădăţel - la Gura Zlata, pe Valea Râului Mare; 

d. Punctul de informare Buta - la Câmpu lui Neag, pe Valea Jiului de Vest; 

d. Centrul de informare pentru habitate alpine - la Pietrele, pe Valea Nucşoarei; 

e. Refugiile Stănuleţi - pe Valea Lăpuşnicului Mare și Zănoaga - pe malul lacului omonim. 

 

1.3.4. Limitele ariilor naturale protejate vizate de Planul de management 

Limitele actualizate ale ariilor naturale protejate vizate de prezentul Plan de management se 

găsesc publicate pe site-ul web al autorității centrale pentru protecția mediului - Ministerul 

Mediului Apelor și Pădurilor. 

Harta limitelor și a suprapunerilor ariilor naturale protejate vizate de prezentul Plan de 

management este prezentată în Anexa 2 la Planul de management. 

 

1.3.5. Zonarea internă a ariei naturale protejate 

Zonarea internă a Parcului Național Retezat are la bază criterii legate de valorile naturale deosebite 

ce se constituie în obiective majore pentru conservare și de activităţile permise în diverse porţiuni 

ale parcului. Astfel, principalele zone din interiorul Parcului Național Retezat se definesc după 

cum urmează:  

A. Zona cu Protecţie Strictă - ZPS, cu suprafața de 1947 ha, reprezentată de Rezervaţia ştiinţifică 

Gemenele, zonă corespunzătoare categoriei I.a. conform clasificării IUCN, care cuprinde zone 

sălbatice în care nu au existat intervenţii antropice sau nivelul acestora a fost foarte redus. În zona 
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cu protecţie strictă din Parcului Național Retezat se aplică prevederile art. 23, pct. 1 din Ordonanța 

de urgență nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, 

a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare.  

B. Zonele de Protecţie Integrală - ZPI, cu suprafața de 19784 ha, cuprind cele mai valoroase bunuri 

ale patrimoniului natural din interiorul ariei naturale protejate; în aceste zone prioritară este 

menţinerea proceselor naturale.  

În interiorul acestor zone se aplică prevederile art. 22, punctele 5 și 6 din OUG 57/2007 cu 

modificările și completările ulterioare. 

C. Zonele de Conservare Durabilă - ZCD denumite și zone tampon, cu suprafața de 16517 ha, din 

care 929 ha sunt cuprinse în primul rând de parcele întreg - PRPI, aşa cum este definit la art. 22, 

pct. 8, lit. j din OUG 57/2007 cu modificările și completările ulterioare, fac trecerea între zonele 

cu protecţie strictă, de protecţie integrală și cele de dezvoltare durabilă. 

În zonele de conservare durabilă se pot desfăşura activităţile menţionate la art. 22, pct. 8 din OUG 

57/2007 cu modificările și completările ulterioare.  

D. Zonele de Dezvoltare Durabilă - ZDD, cu suprafața de 68 ha, sunt zonele în care există deja 

investiţii în infrastructură specifică pentru turism, respectiv cabane și pensiuni, pârtii de schi și alte 

amenajări. Aceste zone sunt declarate prin Planul Urbanistic General ca zone de intravilan, în care 

sunt permise menţinerea sau dezvoltarea infrastructurii turistice, cu respectarea legislaţiei în 

vigoare pentru arii protejate, astfel încât să se limiteze impacturile negative asupra celorlalte zone. 

ZDD cuprind perimetrele construite, care sunt delimitate ca atare în Planurile de Urbanism 

General, în zonele: Gura Zlata, Râuşor și Pietrele. Limitele acestor zone sunt stabilite prin PUG 

ale comunelor Râu de Mori și Sălaşu de Sus, și se supun prevederilor art. 22, pct. 11 din OUG 

57/2007 cu modificările și completările ulterioare. 

Harta zonării interne a Parcului Național Retezat, cu delimitarea zonelor interne pe baza unor 

puncte de contur cu coordonate în sistemul Stereo 70, este prezentată în Anexa 3 la Planul de 

management, iar tabelul cu punctele respective în Anexa 4. 

 

2. MEDIUL ABIOTIC AL ARIILOR NATURALE PROTEJATE 

2.1. Geologie 

Din punct de vedere geologic masivul are, în cea mai mare parte, o structura cristalină, dar 

Retezatul Mic, aflat în partea de sud, este alcătuit din roci sedimentare - calcare. Prin întinderea 

sa, Parcul Naţional Retezat se suprapune structurilor geologice care alcătuiesc grupa munţilor 

Retezat – Godeanu. 
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Caracteristica principală a Munţilor Retezat este dată de prezenţa a două mari blocuri de 

roci eruptive care se desfăşoară pe direcţiile de curgere ale Lăpuşnicului Mare și Râului Bărbat: 

spre nord masivul granodioritic de tip Retezat, care se desfăşoară pe o lungime de peste 40 km și 

o lăţime de aproximativ 20 km, și masivul granodioritic de Buta, care apare în sudul culoarului de 

vale Lăpuşnic – Bărbat și cade sub depozitele jurasice ale Retezatului Mic. 

Granitoidele de Retezat și de Buta au o compoziție în care predomină cuarţul 50 - 60%, 

alături de care apare biotitul, muscovitul, epidotul, sericitul, feldspaţii potasici și cei calcosodici, 

hornblenda. Atât granitoidele cât și şisturile cristaline au o compoziție mineralogică în care sunt 

prezente minerale uşor alterabile ca: biotitul, feldspaţii potasici, plagioclazii, totodată fiind 

prezente și minerale ce apar ca produse de alterare. 

Între cele două blocuri este cuprinsă o fâşie de şisturi cristaline, aparţinând autohtonului 

danubian, cu şisturi cuartitice, micaşisturi filitoase și şisturi clorito-amfibolice. 

O altă fâşie de şisturi cristaline aferente domeniului danubian se întinde la nord-vest de blocul 

granitic nordic. Masa cristalină face corp comun cu intruziunile eruptive. 

Sedimentarul este reprezentat prin câteva petice geologice paleozoice și mezozoice, 

aparţinând cuverturii autohtonului, și se află către periferia estică a Retezatului - Culmea Tulişa și 

în sud-sud vest - Retezatul Mic. Cristalinul pânzei getice nu apare decât pe latura nordică a 

munţilor, pătrunzând mai departe sub sedimentarul depresiunilor Haţeg și Petroşani. 

Principalele roci care intră în componenţa Munţilor Piule - Iorgovanu sunt şisturile 

cristaline, calcarele jurasice și cretacice, marnele argiloase, marno-calcarele și marnele grezoase 

cretacice, precum și marnele și gresiile micacee terţiare de la contactul cu Depresiunea Petroşani.

 În urma analizei GIS a hărții geologice a rezultat distribuția substratelor întâlnită în aria de 

proiect.  

Tabel nr.4 

Substrate geologice întâlnite în aria vizată 

Simbol 

hartă 
Pondere Tipuri de roci Vârsta 

gama_delta 32.66% 
Granodioritele de Retezat și 

Buta 

Paleozoic Antecarbonifer Superior-

Proteozoic Superior 

Pts_Pz 22.00% 
Paragnaise micacee, șisturi 

micacee 

Paleozoic Antecarbonifer Superior-

Proteozoic Superior 

Ma 18.05% Paragnaise 
Paleozoic Antecarbonifer Superior-

Proteozoic Superior 
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J3-ap 6.86% 
Calcare noduloase, Calcare 

masive, Calcare cu jaspuri 
Jurasic Superior 

qp3 3.37% Depozite loessoide Pleistocen superior 

a 3.09% 
Amfibolite, gnaise amfibolice, 

șisturi amfibolice 

Paleozoic Antecarbonifer Superior-

Proteozoic Superior 

tu-sn 3.09% Gresii, conglomerate Cretacic Superior 

GAMA_Pz 2.90% Sienite nefelinice 
Paleozoic Antecarbonifer Superior-

Proteozoic Superior 

J1 1.44% 
Conglomerate, gresii, șisturi 

argiloase, cărbuni 
Jurasic Inferior 

GAMA 1.36% Granite 
Paleozoic Antecarbonifer Superior-

Proteozoic Superior 

al-cm 1.05% 
Marnocalcare, argile, gresii -

Strate de Nadanova 
Cretacic inferior 

Pz 1.05% 

Seria de Tulișa - șisturi 

grafitoase, șisturi cuarțitice, 

șisturi sericitoase 

Paleozoic 

c 0.86% 
Calcare și șisturi carbonatice cu 

silicați 

Paleozoic Antecarbonifer Superior-

Proteozoic Superior 

qh2 0.84% Pietrișuri și nisipuri Holocen Superior 

P1 0.78% 

Conglomerate, gresii, șisturi 

argiloase roșii, porfire 

aglomerate 

Permian 

Mv 0.23% Șisturi clorito-sericitoase Anteproterozioic Superior 

M_epsilon 0.13% Pegmatite 
Magmantite paleozoice și precambiene-

Metamorfism regional 

iota_Pz 0.09% Aplite Magmantite paleozoice și precambiene 

Mb 0.06% Migmatite metablastice Magmantite paleozoice și precambiene 

epsilon 0.05% Pegmatite Magmantite paleozoice și precambiene 

MS 0.05% Metaserpentinite 
Paleozoic Antecarbonifer Superior-

Proteozoic Superior 

Total 100.00%   
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Ponderea cea mai mare este ocupată de Gama_delta, Pts_Pz, Ma și qp3 -76,07%. 

Proterozoic superior-Antecarbonifer superior: Pts-Pz 

Cristalinul danubian ocupă o suprafață importantă dezvoltându-se în partea de sud a Munților 

Retezat și la Nord de Munții Godeanu și Țarcu. Seria de Râul Mare conține filite negre cu biotit, 

șisturi calcaroase cu grafit și albit, șisturi cuarțitice cenușii satinate cu clorit. Seria de Dragșan este 

formată din șisturi cristalino-muscovitice. Formează mai multe zone separate din Masivul Retezat. 

Zona de Ielova -Ma prezintă roci cu un metamorfism dezvoltat. Sunt reprezentate de anfibolite, 

gnaise amfibolice, gnaise biotitice, gnaise cu biotit și muscovit, migmatite amfibolice. 

Zona de Poiana Mraconia -Ma este situată la este de zona Ielova și este constituită dintr-o 

alternanță de paragnaise micacee, roci amfibolice și gnaise cuarțo-feldspatice. 

Jurasic superior -J3-ap. În regiunile estice ale domeniului danubian - Cerna-Coșuștea, Jurasicul 

Superior este tot calcaros, dar devine recifal și mai puțin fosilifer, ceea ce provoacă dificultăți în 

separarea subdiviziunilor statigrafice. 

Pleistocenul superior -qp3 este reprezentat prin depozite glaciare. Depozitele glaciare au fost 

separate în câteva puncte din Masivul Godeanu unde urmele vechilor ghețari pleistoceni se pot 

recunoaște în afara morfologiei glaciare prin depozitele morenelor glaciare constituite din blocuri, 

nisipuri sau argile. 

Harta geologică este prezentată în Anexa 5 la Planul de management. 

 

2.2. Hidrografie 

2.2.1 Factori hidrologici 

Factorii hidrologici includ reţeaua hidrografică permanentă și cea temporară, cu întreaga 

gamă de elemente specifice scurgerii. Beneficiind de o reţea hidrografică densă, formele de relief 

majore ale Munţilor Retezat se află sub acţiunea directă și continuă a apelor curgătoare, ele fiind 

cele ce erodează și transportă materialele erodate, tranzitându-le dintr-un loc în altul și mai apoi 

evacuându-le în parte din aria montană. Sub aspectul densităţii reţelei hidrografice se constată că 

în raport cu valoarea densităţii medii de 1,33 km/km2, există arii cu valori foarte ridicate, 

diferenţiate de la bazin la bazin: 2,29 la Zlătuia, 1,77 la Râu Bărbat, 1,72 la Râușor, 1,71 la 

Nucşoara, 1,36 la Lazăru și 0,99 la Râu Alb -Urdea, 2000. 

Hidrograful debitelor relevă faptul că scurgerea are valoare maximă în mai și iunie, mai 

rar în iulie, 19,9 și 14% la Râu Bărbat, 25 și 17,4% la Lăpuşnicu Mare, 19,4 și 15% la Râuşor, 

24,8 și 16,9% la Râu Mare - staţia Pădeşel. Scurgerea minimă se petrece în lunile de iarnă, datorită 

îngheţului, și în lunile septembrie și octombrie, 2,08 și respectiv 4,65%, specificul scurgerii fiind 

deci determinat de intensitatea, frecvenţa, ciclicitatea fenomenelor climatice anotimpuale. Valorile 
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scurgerii medii specifice cresc cu altitudinea: de la 14.3 l/s/kmp între 600–800 m, la peste 40 

l/s/kmp la altitudini mai mari de 2400 m. În timpul anului scurgerea maximă se înregistrează, de 

obicei, în lunile mai - iunie ca urmare a topirii zăpezilor și a precipitaţiilor abundente. Scurgerea 

minimă se produce în lunile de iarnă, când temperaturile foarte scăzute și precipitaţiile reduse nu 

oferă condiţii optime de întreţinere a procesului scurgerii. Regimul de scurgere de iarnă este stabil, 

iar scurgerea de vară o depăşeşte de două ori pe cea de iarnă. 

Debitele medii au valori diferenţiate de la râu la râu, Râu Mare având debitul cel mai mare, 

11,6 m3/s, celelalte artere hidrografice având debite mult mai mici -m3/s: 3,01 - Râu Bărbat, -la 

Hobiţa, 1,46 - Nucşoara, 0,97 - Râu Alb, 0,70 - Râuşoru, 0,35 - Paroşu, 0,82 - Buta, 0,88 - Lazăru, 

și doar 0,175 Ursasca. 

Scurgerea superficială medie multianuală are valori ridicate atât în bazinul Râului Bărbat 

- 36,7 l/s/km2 - cât și în cel al Râului Mare - 34,3 l/s/km2 - și chiar în bazinele de pe versantul 

sudic, Pilugu, Lazăru, Buta, Ursasca, valorile caracteristice fiind de 30-35 l/s/km2 - Râurile 

României, 1971. 

Un loc deosebit în caracterizarea hidrologică a parcului îl constituie lacurile naturale 

relicte. Acestea îşi datorează geneza condițiilor optime ale acumulării și transformării zăpezilor în 

gheţari la altitudini de peste 1700 m în Pleistocenul Superior. Aproximativ 38% din lacurile 

glaciare ale României se află în Parcul Naţional Retezat. 

Elementele morfometrice ale lacurilor oscilează în limite largi, unele dintre ele bătând 

recordurile din ţară: Bucura - cel mai întins lac glaciar, Zănoaga - cel mai adânc. Suprafața lacurilor 

se menţine între 300 m2 - Stânişoara I și 88612 m2 - Bucura, iar adâncimea maximă între 0.3 m -

Stânişoara I și 29 m - Zănoaga. Volumul lacurilor variază între 90.3 m3 - Galeşul și 693.152 m3 - 

Zănoaga. 

Deşi au suprafață și volum relativ mici, lacurile glaciare joacă un rol deosebit în 

regularizarea naturală a scurgerii râurilor din Munţii Retezat. În întregul masiv există 58 de lacuri 

glaciare permanente, aflate între 1700 și 2300 m. Unele surse bibliografice indică prezenţa a peste 

80 de lacuri glaciare, luându-se în considerare, probabil, și cele temporare. 

Datele referitoare la bazinele hidrografice sunt prezentate în tabelul 5. 

Tabel nr.5 

Lista bazinelor hidrografice ierarhizată și ponderea lor în cadrul ariilor naturale protejate 
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Nr Nume bazin Cod bazin 
Ordin 

bazin 

Supraf. 

totală 

bazin -

ha 

Supraf. 

bazin în 

ROSCI0217 

-ha 

Pondere 

din 

ROSCI0217 

-% 

1 Buta VII_1.3 2 2001 1491 3% 

2 Jiul de Vest VII_1 1 149133 2863 7% 

3 Pârâul Morii VII_1.4.1 3 1348 344 1% 

4 Bărbat IV_1.117.7 3 8738 2923 7% 

5 Judele IV_1.117.14.2 4 1954 1870 4% 

6 Lăpușnic IV_1.117.14.3 4 3260 3260 7% 

7 Mălăești IV_1.117.12 3 3139 145 0% 

8 Paltina IV_1.117.14.1 4 1068 1068 2% 

9 Paroș IV_1.117.11 3 2708 972 2% 

10 Râul Alb IV_1.117.10 3 4305 1804 4% 

11 Râul Mare IV_1.117.14 3 21928 11725 27% 

12 Râul Morii IV_1.117.14.4.1. 5 1466 1466 3% 

13 
Râușor - Lunca 

Negrii 
IV_1.117.14.8 4 3716 1210 3% 

14 Șes IV_1.117.14.4 4 6327 6327 15% 

15 Sibișel IV_1.117.14.11a 4 7543 3312 8% 

16 Zlata - Dobrun IV_1.117.14.7 4 2907 2742 6% 

 

Mlaştinile apar frecvent în parc la marginea unor izvoare, pâraie alpine sau în urma 

colmatării parţiale a unor lacuri glaciare - valea glaciară Judele, Tăul Negru, lacurile Lia, 

Bucura,Tăul Răsucit. Acestea constituie areale propice de dezvoltare a speciilor iubitoare de apă. 

Apele subterane de mică adâncime - ape freatice sunt cantonate mai ales în scoarţa de 

alterare de la baza grohotişurilor - unde se găsesc rezerve însemnate de apă și în arealele cu 

depozite calcaroase din bazinul superior al Jiului de Vest. 

Harta hidrografică este prezentată în Anexa 6 la Planul de management 

 

2.2.2 Barajul Gura Apelor și Complexul Hidroenergetic Râul Mare Retezat 

Obiectele capului de cascadă a amenajării complexe a Râului Mare sunt:  

Acumularea Gura Apelor:  
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Suprafața bazinului de recepţie în secţiunea de barare este de 235 km² de pe care se acumulează 

un volum total de apă de 210 mil m³ la nivelul normal de retenţie - 1072,5 mdM, dintre care util 

200 mil m³. Suprfaţa acumulării la NNR este de 389,70 ha, iar adâncimea maximă de 162 m. În 

afară de folosinţa energetică, acumularea Gura Apelor contribuie la atenuarea viiturilor pe Râul 

Mare, aspect deloc de neglijat.  

Aducţiunea secundară Râu Bărbat - Gura Apelor:  

Împreună cu apele râurilor barate în secţiune, acumularea Gura Apelor se realizează și prin 

contribuţia unor afluenţi captaţi de pe versantul nordic al Munţilor Retezat. Cele 12 pâraie captate 

sunt: Lănciţiu, Afluent Râu Bărbat, Râu Bărbat, Râul Alb, Paroşul Mic, Paroş, Beagu, Obârşia 

Nucşoarei, Nucşoara, Ciurila, Afluent Râuşor și Râuşor. Debitul lor este transportat cu o aducţiune 

secundară de 30.286 m din care 29.957 în subteran, restul de 329 m reprezentând canalul de coastă 

Lănciţiu.  

Ultimul tronson al aducţiunii Râuşor - Gura Apelor are o lungime de 13.780 m pe sub 

Rezervaţia Ştiinţifică Gemenele. Aducţiunea este cu scurgere liberă având o secţiune transversală 

de tipul mâner de coş, cu o lăţime de 2,40 m pe tronsonul Râu Bărbat - Nucşoara și 2,60 m pe 

tronsonul Nucşoara - Gura Apelor. Radierul este betonat pe toată lungimea, iar pereţii și bolta doar 

acolo unde condiţiile geologice au impus acest lucru. Aducţiunea și captările aferente sunt 

amplasate între cotele 1165 și 1070 mdM și cuprind și 4 traversări -apeducte la pâraiele Paroş, 

Obârşia Nucşoarei, Nucşoara și Afluent Râuşor.  

Barajul Gura Apelor:  

 Este un baraj de materiale locale – anrocamente cu nucleu central de material argilos și 

zone de filtre în amonte și aval de nucleu.  

Barajul are o lăţime la bază de 556 m, iar la coronament de 12 m. Garda faţă de NNR este 

de 6,00 m, respectiv cota coronamentului la 1078,50. Descărcătorul de ape mari este un deversor 

lateral de suprafaţă la versantul drept, având un prag de 70 m la cota 1072,50, un canal de scurgere 

care traversează un masiv stâncos printr-o galerie cu Ø=11,00 m, după care este o trambulină 

aruncătoare. Descărcătorul a fost proiectat pentru un debit de 875 m³/s - asigurare de 1% și verificat 

la 1640 m³/s. Pentru golirea lacului sunt prevăzute două galerii, una de fund -120 m³/s și una de 

semiadâncime -90 m³/s echipate cu câte două vane plane în carcasă.  

Aducţiunea principală:  

Exceptând priza hexagonală din lacul Gura Apelor, care este amplasată la cota 962 mdM, 

aducţiunea principală este o lucrare în întregime subterană, având o lungime de 18,50 km, Øi=4,90 

m și debitul instalat de 70 m³/s, fiind o galerie de mare presiune -Pmax=17 atm. Pe traseul ei mai 

colectează apele captate ale pâraielor Netiş, Bodu și Valea Mare.  
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Centrala Retezat:  

În ordinea puterii este a doua centrală de vârf de pe râurile interioare din ţară, după cea de 

la Ciunget pe Lotru. Realizată în subteran la cca 30 m sub talvegul Râului Mare, are accesul realizat 

printr-o galerie auto în pantă de cca 200 m lungime. Centrala este amplasată într-o cavernă de 

65,00 x 16,00 x 41,20 m şi, după cele două vane sferice, este echipată cu 2 turbine Francis de 167,5 

MW, la o cădere de 582,50 m și un debit instalat de 70 m³/s. Camera de expansiune și galeria de 

fugă au o lungime de 885,50 m și se descarcă în canalul de aducţiune a CHE Clopotiva  

 

2.3. Pedologie 

2.3.1 Tipuri de sol 

Există 7 tipuri de sol care fac parte din 5 clase diferite. Tipurile de sol identificate sunt 

următoarele: prepodzol și podzol care fac parte din clasa Spodisoluri, litosol și aluviosol din clasa 

Protisoluri, humosiosol din clasa Umbrisoluri și districambosol care aparține clasei Cambisoluri. 

Distribuția acestor tipuri de soluri este redată în tabelul 6. Cele mai răspândite tipuri de soluri sunt 

cele din clasa Spodisoluri care împreună ocupă o suprafață de aproape 31000 ha, dintre cele două 

prepodzolul fiind cel mai răspândit cu peste 21000 ha. Cele două soluri spodice sunt urmate de 

litosol din clasa Protisoluri care ocupă aproximativ 3900 ha. Aluviosolul, care face parte din 

aceeași clasă, ocupă o suprafață foarte restrânsă și anume de doar 3 ha, fiind astfel solul cel mai 

slab reprezentat dintre toate tipurile identificate. Locurile 4 și 5 sunt deținute de rendzină, respectiv 

districambosol care se întâlnesc pe suprafețe aproximativ egale și anume 2900 ha rendzina și 2700 

ha districambosolul. Exceptând aluviosolul, pe o suprafață mai restrânsă - sub 1000 ha se mai 

întâlnește și humosiosolul.  

Tabel nr.6 

Distribuția tipurilor de sol 

Tip sol Suprafața ocupată -ha 
Pondere din suprafața 

totală -% 

Prepodzol 21039,10 48,33 

Podzol 9886,66 22,71 

Litosol 3904,62 8,97 

Rendzină 2882,81 6,62 

Districambosol 2730,43 6,27 

Humosiosol 628,11 1,44 

Aluviosol 2,62 0,006 
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Total 43528,56 94,34* 

 *Diferența de până la 100% este reprezentată de stâncărie și luciu de apă 

a) Prepodzolul. Face parte din clasa Spodisoluri, iar în cadrul ariei protejate ocupă 

suprafața cea mai mare dintre toate tipurile de sol identificate și anume 21039 ha. Este un tip de 

sol specific zonei montane superioare, în care predomină versanții puternic înclinați, climatul 

caracteristic fiind astfel rece și umed. Se formează numai pe substrate acide. Descompunerea 

resturilor organice provenite de la vegetația formată din molid decurge foarte lent și se face în 

principal, doar prin acțiunea ciupercilor rezultând un humus de tip moder sau chiar humus brut. 

Succesiunea de orzionturi pe profil este următoarea: O - Aou – Bs – R. Preodzolurile sunt soluri 

cu reacție foarte puternic acidă și cu grad de saturație în baze scăzut, sub 30%. 

b) Podzolul. Face parte din aceeași clasă de soluri ca și prepodzolul, clasa Spodisoluri, 

ocupând aproape 23% din suprafața ariei protejate. Sunt răspândite tot în zona montană superioară 

și urcă până în etajul alpin inferior. Se întâlnesc atât pe roci magmatice, cât și metamorfice și 

sedimentare, dar doar acide și foarte bogate în cuarț. Climatul caracteristic este reprezentat prin 

ierni aspre și lungi și veri ploioase și răcoroase. Vegetația care se dezvoltă pe podzoluri este 

reprezentată de molid și larice, iar în etajul alpin inferior jneapăn și ienupăr. Podzolul, față de 

prepodzol, are profilul mult mai bine dezvoltat cu un număr mai mare de orizonturi și anume: O – 

Aou – Es – Bhs – Bs – Rn. Sunt soluri puternic acide, cu textură ușoară - nisipoasă și cu grad de 

saturație în baze scăzut - soluri oligomezobazice. 

c) Litosolul. Face parte din clasa Protisoluri, adică din clasa solurilor tinere, neevoluate cu 

profil de sol scurt, ocupând sub 10% din suprafața totală a ariei studiate. Se întâlnește în zona 

montană pe toate tipurile de roci, dar dure și greu dezagregabile. Relieful este reprezentat de culmi 

sau versanți cu înclinare mare. Are un profil scurt, cu un singur orizont urmat apoi, direct de roca 

dură. Acest singur orizont este un A ocric - Ao sau un A umbric - Au. Este subțire, sub 10 cm 

grosime și alcătuit dintr-un amestec de humus, resturi organice în curs de descompunere și 

fragmente de rocă. Textura și reacția acestor soluri este variabilă, au conținut ridicat de schelet și 

volum edafic mic, sunt sărace în elemente nutritive. Arboretele care se instalează pe aceste tipuri 

de soluri au productivitate foarte scăzută. 

d) Rendzina. Face parte din clasa Cernisoluri - în clasificarea anterioară denumită clasa 

Molisoluri, adică soluri care prezintă orizont A molic și un orizont intermediar. Deține locul 4 ca 

și suprafață ocupată din totalul solurilor identificate și anume aproape 7%. Se formează numai pe 

roci bogate în elemente bazice, în special pe calcare. Prezintă următoarea succesiune de orizonturi 

pe profil: Am – A/R – Rn. Orizontul Am - A molic are o grosime de 20-30 cm, culoare neagră și 

structură glomerulară, conține schelet. Orizontul intermediar A/R prezintă proprietăți intermediare 
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între orizntul supraiacent - Am și cel subiacent - Rn. Roca - Rn este reprezentată de roci dure, 

bazice și ultrabazice. Textura rendzinelor variază de la mijlocie la fină și prezintă schelet încă de 

la suprafață. Sunt soluri bogate în humus, care este de tip mull sau mull-moder și de asemenea, 

sunt bogate în elemente nutritive. Arboretele care se dezvoltă pe aceste tipuri de soluri sunt de 

productivitate mijlocie spre inferioară.  

e) Districambosolul. Face parte din clasa Cambisoluri, care sunt soluri cu orizont B 

cambic - Bv. Din totalul de 7 tipuri de sol identificate în cuprinsul ariei protejate, districambosolul 

ocupă doar locul 5. Chiar dacă la nivelul României districamboslul reprezintă 52% din totalul 

solurilor montane - Târziu și Spârchez, 2013, în cadrul ariei protejate studiate deține doar 6% din 

suprafața totală. De aceea, acest tip de sol va fi descris succint. Materialul parental pe care s-a 

format disticambosolul este reprezentat de roci acide cu conținut mare de cuarț. Succesiunea de 

orizonturi pe profil este următoarea: O – Ao – Bv – C. Orizontul organic este mai gros format din 

resturi organice în curs de descompunere, descompunere care se realizează mai lent. Reacția 

acestui tip de sol este moderat la puternic acidă și cu grad de saturație în baze sub 53%. 

Aprovizionarea cu elemente nutritive este mai redusă.  

f) Humosiosolul. Face parte din clasa Umbrisoluri, adică soluri care prezintă orizont A 

umbric - Au. Este un sol cu răspândire restrânsă, ocupând doar 1% din suprafață totală a ariei 

protejate. Se întâlnește pe culmile cristaline din etajul alpin superior, pe roci acide. Climatul este 

rece și umed, cu un cuantum mare de precipitații anuale, peste 1200 mm. Vegetația este 

reprezentată preponderent din pajiști alpine. Are un profil de sol scurt, cu fragmente de rocă și 

particule grosiere de nisip. Descompunerea materiei organice se face lent și astfel, se acumulează 

sub forma unei pături groase. Succesiunea de orizonturi pe profil este: O – Au – A/R – R. Orizontul 

organic are aspectul unei pâsle groase de rădăcini amestecată cu material mineral. Textura este 

nediferențiată pe profil, cu mult schelet și structura foarte slab formată. Sunt soluri sărace în 

substanțe nutritive și humus propriu-zis, dar bogate în materie organică. Reacția este puternic 

acidă, cu pH sub 4, grad de saturație în baze extrem de mic și cu volum edafic scăzut.  

g) Aluviosolul. Face parte tot din clasa Protisoluri, la fel ca și litosolul. În cadrul ariei 

protejate este solul cu răspândirea cea mai redusă, ocupând doar 2,6 ha din cele peste 43000 - fig. 

9, reprezentând sub 1% din totalul suprafeței. S-a format pe materialele transportate și depuse de 

către râu - și anume râul Buta, denumite astfel, depozite fluviatile. Prezintă un singur orizont pe 

profil, care este apoi urmat direct de materialul parental. Succesiunea de orizonturi pe profil este 

Ao - ocric – C -materialul parental. Orizontul Ao este gros, până la 40-50 cm, iar proprietățile 

fizice și chimice sunt în strânsă dependență cu natura materialelor sedimentare aduse de râu. În 

general, aluviosolurile sunt soluri bine aprovizionate cu apă și cu substanțe nutritive. Au fertilitate 
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ridicată deoarece au un conținut mare de humus, un volum edafic mare sau foarte mare și sunt bine 

aprovizionate cu apă freatică.  

Harta solurilor este prezentată în Anexa 7 la Planul de management 

 

2.4. Clima 

2.4.1 Temperaturi, precipitații, vânt 

Munţii Retezat se caracterizează printr-o climă de munte, aspră și umedă. În ansamblu, 

clima acestor etaje montane din Retezat este aspră și umedă, nepermiţând decât dezvoltarea 

pădurilor și a pajiştilor - montane și alpine, radiaţia solară pe timp senin atingând un maxim de 

1,60 cal/cm2/min., datorită transparenţei mari a aerului.  

Temperatura medie multianuală are valori de -0,5°C la Ţarcu, 3,3°C la Parâng, 4,4°C la 

Cuntu și de 7,5°C la Petroşani. Regimul termic relevă faptul că temperatura medie a lunii ianuarie, 

luna cea mai rece, are valori scăzute pentru toate staţiile, atingând -10,9°C la peste 2500 m, -9,3°C 

la 2100 m, - 6,5°C și - 5,3°C la 1600-1400 m și -3,8°C la aproximativ 600 m altitudine, în timp ce 

lunile iulie și august, lunile cele mai calde, au temperaturi de sub 10°C la peste 1000 m, doar 13 

°C la 1450 m și 17,2 °C la 581 m, la Petroşani.  

În general, pentru zona înaltă sunt caracteristice peste 6 luni cu temperaturi medii negative 

și 4–5 luni cu frecvente oscilaţii sub și deasupra lui 0 °C, deci cu cicluri gelivale, cu importanţă 

pentru dezagregarea rocilor și pentru desfăşurarea unor procese de modelare actuală.  

Harta temperaturilor medii multianuale este prezentată în Anexa 8 la Planul de 

management. 

 Precipitaţiile atmosferice au valori ridicate la staţiile Cuntu, 1301,6 mm, și Ţarcu, 1177,7 

mm, aflate la peste 1400 m altitudine, în timp ce în zona joasă se înregistrează doar 746,1 mm la 

staţia Petroşani. Ceea ce este important de reţinut este faptul că pentru staţia Ţarcu 40% din 

cantitatea de precipitaţii provine din ninsoare, numărul mediu de zile cu ninsoare fiind de peste 

125, din 152 de zile cu precipitaţii de peste 0,1 mm. Lunile cele mai bogate în precipitaţii sunt 

iunie, iulie și mai, iar cele mai sărace sunt octombrie și martie.  

Precipitaţiile de peste 50 mm reprezintă sub 1% din numărul total al ploilor, iar cele de 0,1 

- 10 mm reprezintă 75,1%, sugestivă fiind și repartiţia procentuală a duratei ploilor torenţiale la 

postul Baleia și staţia Petroşani. Dintre ploile mai deosebite amintim: cea din 22 - 23.06.1956 de 

la Baleia de 35,6 mm în 1260 minute, cea de la Petroşani din 27. 06. 1952 de 107 mm -media 

lunară = 106,1 mm sau cea din 28 - 29.06. 1976 de 49,2 mm în 800 minute, cea din 15. 07.1973 

de la Ţarcu de 217,4 mm -media lunară = 139,3 mm, ca și cea de 204 mm din 19.07. 1970 de la 

Cuntu -media lunară = 174,3 mm -fig. 18. 
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În privinţa erozivităţii pluviale, Munţii Retezat se înscriu în zonele cu potenţial 

pluviodenudativ ridicat, 67 - 102 - Drăgan, Stănescu, 1970, indicele de agresivitate pluvială fiind 

cuprins între 0,36 și 1,83 - Stănescu, 1979. Pentru zona înaltă stratul de zăpadă, ce poate atinge 

chiar și 3 - 4 m grosime, se menţine peste 200 de zile, stratul de zăpadă apărând cu o întârziere de 

5 - 6 zile în zona înaltă și 10 - 15 zile în zona joasă faţă de prima zi cu ninsoare - la începutul lunii 

septembrie în zona alpină și în octombrie la sub 1800 m, sau mai târziu la baza muntelui -, la peste 

2000 m ninsorile fiind posibile în oricare lună a anului. 

Acordându-i vântului o activitate morfologică suficient de importantă, mai ales pentru zona 

alpină, ca și un rol important în acoperirea unor suprafețe de relief cu un strat gros de zăpadă, și 

descoperirea altora, punându-le astfel la ,,dispoziţia - variaţiilor termice diurne, vom face referiri 

și la acest element climatologic la staţia Ţarcu. 

Astfel, în privinţa frecvenţei pe direcţii, predomină vânturile de NE - 16,7% și N - 16,1%, 

apoi cele de S - 14,7%, SV - 13,9% și cele de NV - 11,2%, calmul având doar 8% - fig. 20. Pe luni 

caracteristice se constată că vânturile de nord predomină în ianuarie - 31,4%, iunie - 32,5%, iulie 

- 46% și decembrie - 38,8%, cele de nord-est în aprilie - 28,3%, cele de sud în octombrie, iar cele 

de sud-est în martie - 57,2%. Viteza medie cea mai mare a vântului se înregistrează în lunile 

ianuarie și februarie, 12 m/s, noiembrie și decembrie, 11,6 și 11,7 m/s.  

Harta precipitațiilor medii multianuale este prezentată în Anexa 9 la Planul de 

management. 

 

3. MEDIUL BIOTIC AL ARIILOR NATURALE PROTEJATE 

3.1. Ecosistemele 

Peisajul este alcătuit din 4 tipuri de ecosisteme majore: păduri, formațiuni ierboase / pajiști și 

arbuști / tufișuri, stâncării și grohotișuri, habitate de apă dulce.  

Tabel nr.7 

Principalele tipuri de ecosisteme în zona de implementare a proiectului 

Acoperirea terenului % suprafață 

Zone de agrement 0.12 

Pășuni secundare 0.06 

Terenuri predominant agricole în amestec cu vegetație naturală 0.01 

Păduri de foioase 2.44 

Păduri de conifere 37.8 

Păduri mixte 4.24 
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Pajiști naturale 20.21 

Vegetație subalpină 22.6 

Zone de tranziție cu arbuști  1.55 

Stâncării 4.98 

Areale cu vegetație rară 5.18 

Acumulări de apă 0.81 

Harta ecosistemelor după clasificarea Corine Landcover este prezentată în Anexa 10.1 la Planul 

de management. 

Harta ecosistemelor, conform clasificării românești a habitatelor, este prezentată în Anexa 10.2 

la Planul de management. 

Tabel nr.8 

Ecosistemele și habitatele componente de interes conservativ din Parcul Național Retezat 

Nr. 

crt. 

Ecosisteme, 

tipuri majore 

de habitate  

Habitate, ca elemente componente ale ecosistemelor, conform 

clasificării românești a habitatelor  

1 

Habitate de apă 

dulce  

Zone umede 

-1% 

R5418 Comunități sud-est Carpatice fontinale cu Philonotis seriata și 

Caltha laeta; R5420 Comunități sud-est Carpatice fontinale cu 

Cardamine opizii; R5421 Comunități sud-est Carpatice de izvoare și 

paraie cu Chrysosplenium alternifolium și Cardamine amara 

R4415 Tufărișuri dacice de cătina mică -Myricaria germanica; R4417 

Tufărişuri danubiene de cătină albă -Hippophae rhamnoides și rachită 

albă -Salix eleagnos 

- R5403 Turbării sud-est Carpatice, mezo-oligotrofe cu Carex rostrata 

și Sphagnum recurvum 

2 

Formaţiuni 

ierboase, 

Pajişti și 

arbuşti și 

Tufişuri 

-15% 

R3101 Tufărişuri pitice sud-est Carpatice de azalee -Loiseleuria 

procumbens; R3107 Tufărişuri sud-est Carpatice de coacază -

Bruckenthalia spiculifolia și ienupar pitic; R3108 Tufărişuri sud-est 

Carpatice de ienupăr pitic -Juniperus sibirica; R3109 Tufărişuri sud-

est Carpatice de vuietoare -Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum 

cu afin vânăt -Vaccinium gaultherioides; R3110 Tufărișuri sud-est 

carpatice de anin verde -Alnus viridis edificate de Asociațiile vegetale: 

Salici – Alnetum viridis austro-carpaticum; R3111 Tufărişuri sud-est 

Carpatice de afin -Vaccinium myrtillus; R3617 Tufărişuri pitice de 
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Nr. 

crt. 

Ecosisteme, 

tipuri majore 

de habitate  

Habitate, ca elemente componente ale ecosistemelor, conform 

clasificării românești a habitatelor  

arginţică -Dryas octopetala 

R3602 Pajiști sud-est Carpatice de coarnă -Carex curvula și Primula 

minima; R3603 Pajiști sud-est Carpatice de părul porcului -Juncus 

trifidus și Oreochloa disticha; R3604 Pajiști sud-est Carpatice de 

părușcă -Festuca supina și Potentilla ternata; R3615 Tufărișuri pitice 

sud-est Carpatice de sălcii alpine -Salix herbacea; R6303 Comunități 

sud-est Carpatice chionofile cu Luzula alpino-pilosa; R6304 

Comunități sud-est Carpatice chionofile cu Ranunculus crenatus și 

Soldanella pusilla; R6305 Comunități sud-est Carpatice chionofile cu 

Gnaphalium supinum și Nardus stricta; R6306 Comunități sud-est 

Carpatice chionofile cu Poa supina și Cerastium cerastoides; R3701 

– Comunități sud-est carpatice de buruienișuri înalte cu Aconitum 

tauricum edificat de asociația vegetală Aconitetum taurici;  R3702 – 

Comunități sud-est carpatice de buruienișuri înalte cu Adenostyles 

alliariae și Doronicum austriacum edificate de asociația vegetală 

Adenostylo-Doronicetum austriaci; R3703 – Comunități sud-est 

carpatice de buruienișuri înalte cu Cirsium waldsteinii și Heracleum 

sphondylium ssp. transilvanicum; R3704 - Comunități sud-est 

carpatice de buruienișuri înalte cu Senecio subalpinus și ștevia 

stânelor -Rumex alpinus; R3705 - Comunități sud-est carpatice de 

buruienișuri înalte cu Rumex obtusifolius și Urtica dioica; R3706 – 

Comunități sud-est carpatice de buruienișuri înalte cu Petasites 

kablikianus; R3707 – Comunități sud-est carpatice de buruienișuri 

înalte cu Telekia speciosa și Petasites hybridus; R3708 – Comunități 

daco-getice cu Angelica sylvestris, Crepis paludosa și Scirpus 

sylvaticus; R3714 – Comunități daco-getice cu Filipendula ulmaria, 

Geranium palustre și Chaerophyllum hirsutum 

R3801 Pajiști sud-est carpatice de Trisetum flavescens și Alchemilla 

vulgaris; R3803 Pajiști sud-est carpatice de Agrostis capillaris și 

Festuca rubra; R3804 Pajiști daco-getice de Agrostis capillaris și 
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Nr. 

crt. 

Ecosisteme, 

tipuri majore 

de habitate  

Habitate, ca elemente componente ale ecosistemelor, conform 

clasificării românești a habitatelor  

Anthoxanthum odoratum 

R3601 Pajiști sud-est Carpatice de rogoz pitic -Kobresia myosuroides 

și Oxytropis carpatica; R3605 Pajiști sud-est Carpatice de paiuș cu 

colți -Festuca versicolor și Sesleria rigida ssp. haynaldiana; R3606 

Pajiști sud-est Carpatice de păiuș de stânci -Festuca saxatilis; R3611 

Pajiști sud-est Carpatice de coada iepurelui -Sesleria rigida ssp. 

haynaldiana și rogoz -Carex sempervirens; R3614 Pajiști sud-est 

Carpatice de Festuca xanthina 

- R3608 Pajiști sud-est Carpatice de Scorzonera rosea și Festuca 

nigrescens; R3609 Pajiști sud-est Carpatice de țăpoșică -Nardus 

stricta și Viola declinata 

- R5403 Turbării sud-est Carpatice, mezo-oligotrofe cu Carex rostrata 

și Sphagnum recurvum 

R3105 Tufărișuri sud-est Carpatice de jneapăn -Pinus mugo cu 

smirdar -Rhododendron myrtifolium 

R3110 Tufărișuri sud-est Carpatice de anin verde -Alnus viridis 

3 

 

Păduri 

-53% 

 

R4109 Păduri sud-est carpatice de fag -Fagus sylvatica cu Symphytum 

cordatum; R4110 Păduri sud-est carpatice de fag -Fagus sylvatica cu 

Festuca drymeia; R4116 Păduri sud-est carpatice de fag -Fagus 

sylvatica cu Phyllitis scolopendrium; R4117 Păduri sud-est carpatice 

de frasin -Fraxinus excelsior, paltin -Acer pseudoplatanus, ulm -

Ulmus glabra cu Lunaria rediviva; R4119 Păduri dacice de fag -

Fagus sylvatica și carpen -Carpinus betulus cu Carex pilosa 

R4101 Păduri sud-est carpatice de molid -Picea abies, fag -Fagus 

sylvatica și brad -Abies alba cu Pulmonaria rubra; R4102 Păduri sud-

est carpatice de molid -Picea abies, fag -Fagus sylvatica și brad -

Abies alba cu Hieracium rotundatum; R4103 Păduri sud-est carpatice 

de molid -Picea abies, fag -Fagus sylvatica și brad -Abies alba cu 

Leucanthemum waldsteinii; R4104 Păduri sud-est carpatice de fag -

Fagus sylvatica și brad -Abies alba cu Pulmonaria rubra; R4105 
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Nr. 

crt. 

Ecosisteme, 

tipuri majore 

de habitate  

Habitate, ca elemente componente ale ecosistemelor, conform 

clasificării românești a habitatelor  

Păduri sud-est carpatice de fag -Fagus sylvatica și brad -Abies alba 

cu Festuca drymeia; R4106 Păduri sud-est carpatice de fag -Fagus 

sylvatica și brad -Abies alba cu Hieracium rotundatum*; R4107 

Păduri sud-est carpatice de fag -Fagus sylvatica și brad -Abies alba 

cu Vaccinium myrtillus; R4111 Păduri sud-est carpatice de fag -Fagus 

sylvatica și brad -Abies alba cu Cephalanthera damassonium 

R4203 Păduri sud-est carpatice de molid -Picea abies cu Soldanella 

hungarica; R4205 Păduri sud-est carpatice de molid -Picea abies cu 

Oxalis acetosella; R4206 Păduri sud-est carpatice de molid -Picea 

abies și brad -Abies alba cu Hieracium rotundatum; R4207 Păduri 

sud-est carpatice de molid -Picea abies și brad -Abies alba cu 

Hylocomium splendens; R4208 Păduri sud-est carpatice de molid -

Picea abies și brad -Abies alba cu Luzula sylvatica; R4210 Păduri 

sud-est carpatice de molid cu Sphagnum sp.; R4214 Păduri sud-est 

carpatice de molid -Picea abies și fag -Fagus sylvatica cu Hieracium 

rotundatum 

R4201 Rariști sud-est carpatice de molid -Picea abies și zâmbru -

Pinus cembra cu Bruckenthalia spiculifolia 

4 

Stȃncării și 

grohotişuri 

-14% 

R6102 Comunități sud-est Carpatice de grohotișuri silicioase 

semifixate cu Festuca picta și Senecio carniolicus; R6104 Comunități 

sud-est Carpatice de grohotișuri silicioase mobile sau slab fixate cu 

Oxyria dygina; R6105 Comunități sud-est Carpatice de grohotișuri 

silicioase semifixate cu Saxifraga bryoides, Silene acaulis și Veronica 

baumgarteni 

R6108 Comunități sud-Carpatice de grohotișuri calcaroase cu 

mobilitate redusă și umiditate ridicată cu Rumex scutatus, Saxifraga 

moschata, S. aizoides și Doronicum columnae; R6109 Comunități 

sud-est Carpatice de grohotișuri calcaroase mobile și semi-mobile cu 

Papaver corona-sancti-stephani, Cerastium lerchenfeldianum și 

Cerastium transsilvanicum 
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3.2. Habitate de interes conservativ în baza cărora au fost declarate ariile naturale protejate 

3.2.1 Habitate Natura 2000 

Habitatele de interes comunitar prezentate în Formularul standard și situația lor în situl Natura 2000 ROSCI0217 Retezat 

Tabel nr.9 

Cod 

habitat 
Denumire habitat 

Suprafață 

ocupată ha 

Suprafață 

ocupată % 

Detalii/ 

statut de prezență 

3220 
Râuri alpine și vegetația herbacee de pe 

malurile lor 
2,8 0,01 

a fost identificat la marginea izvoarelor și pâraielor lin 

curgătoare din etajele boreal, subalpin și alpin. 

3230 
Râuri de munte și vegetația lor lemnoasă cu 

Myricaria germanica  
0 0 

în iulie 2020 s-a identificat un fragment de habitat cu o 

suprafaţă de 0,1 ha, în afara sitului, la o distanţă de 1,27 km 

de limitele sud-estice ale acestuia, pe Valea Lazărului. 

3240 
Râuri de munte și vegetația lor lemnoasă cu 

Salix elaeagnos 
0 0 

în evaluările din perioada August 2019 - Iulie 2020 

habitatul nu a fost identificat ca prezent  

4060 Pajiști alpine și boreale 6431 14,77 habitatul este larg răspândit la nivelul sitului 

4070* 
Tufişuri cu Pinus mugo și Rhododendron 

myrtifolium 
7293 16,75 habitatul este larg răspândit la nivelul sitului 

4080 Tufişuri cu specii sub-arctice de salix 66,8 0,15 prezență izolată 

6150 Pajişti boreale și alpine pe substrat silicios 2337,2 5,37 habitatul este larg răspândit la nivelul sitului 

6170 Pajişti calcaroase alpine și subalpine 569,9 1,3 habitatul este prezent în zona Retezatului Mic 
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6230* 
Pajişti bogate în specii de Nardus pe 

substraturi silicioase ale zonelor muntoase 
461,6 1,06 prezență izolată 

6430 

Asociații de lizieră cu ierburi înalte higrofile 

de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și 

alpin 

25,8 0,06 distribuție punctiformă, izolată la nivelul sitului 

6520 Pajiști montane 72 0,17 prezență izolată 

7110* Tinoave bombate active  1,52 0,03 habitat nou-identificat, cu prezență izolată 

7140 
Mlaştini turboase de tranziţie și turbării 

mișcătoare 
8,18 0,01 

Turbăriile sunt localizate în etajul boreal și subalpin, între 

1600 – 2000 m 

7240* 
Vegetație pionieră alpină cu Caricion 

bicoloris-atrofuscae 
0 0 

în evaluările din perioada August 2019 - Iulie 2020 

habitatul nu a fost identificat ca prezent 

8110 
Grohotiș stâncos al etajului montan -

Androsacetalia alpinae și Galeopsitalia ladani 
851,9 1,95  

8120 

Grohotiş calcaros și şisturi calcaroase ale 

etajelor montane până la cele alpine -

Thlaspietea rotundifolii 

1,5 0,003 prezență izolată 

8210 
Versanți stâncoşi calcaroşi cu vegetație 

casmofitică 
192,6 0,44 habitat nou-identificat, cu prezență marginală 

8220 
Pante stâncoase silicioase cu vegetație 

chasmofitică 
131,8 0,3  



39 

 

9110 Păduri de fag tip Luzulo-Fagetum 2597,1 5,97 larg răspândit 

9150 
Păduri medioeuropene de tip Cephalanthero-

Fagion 

 

108,3 

 

0,25 
izolat, localizat în zona Gura Zlata - Brădățel, pe roci 

calcaroase 

9170 
Păduri de stejar cu carpen de tip Galio - 

Carpinetum 
56,4 0,13 habitat nou-identificat, cu prezență marginală 

9180* 
Păduri de pantă, grohotiș sau ravene cu Tilio-

Acerion 
56,9 0,13 

habitatul apare pe suprafețe relativ reduse, intercalate în 

cadrul habitatelor majoritare 

91V0 Păduri dacice de fag -Symphyto-Fagion 1217,8 2,8 larg răspândit 

91E0* 

 

Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus 

excelsior - Alno-padion, Alnion incanae, 

Salicion albae, 

40,2 0,09 
habitat nou-identificat, cu prezență izolată, la limita între 

ecosistemele terestre și acvatice 

91Q0 

 

Păduri relictare cu Pinus sylvestris pe substrate 

calcaroase 
5 0,01  

9410 
Păduri acidofile de Picea din etajele alpine 

montane 
12033,4 27,64 larg răspândit 

9420 Păduri de Larix decidua şi/sau Pinus cembra 587 1,35  

Suprafață totală habitate de interes comunitar 35149,52 80,75  

  

Descrierea generală a habitatelor de interes comunitar este prezentată în Anexa 29 la Planul de management 
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3.2.1.1 Habitate de apă dulce, zone umede de interes comunitar 

Habitatul 3220 Râuri alpine și vegetația herbacee de pe malurile lor 

B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 
Codul unic al tipului 

de habitat 

3220 

2 
Statutul de prezenţă -

spaţial  

izolat 

3 
Statutul de prezenţă -

management 

natural 

 

4 
Suprafaţa tipului de 

habitat 

2,83 ha 

 

5 
Perioada de colectare 

a datelor 

Iulie 2019 – August 2019; Iulie 2020 – August 2020. 

6 
Distribuția tipului de 

habitat  

Habitatul a fost identificat, în teritoriul cercetat din ROSCI0217 

Retezat, la marginea izvoarelor și pâraielor lin curgătoare din 

etajele boreal, subalpin și alpin. Astfel, au fost identificate 

fitocenoze de Philonotido-Calthetum laetae -Krajina 1933, 

Coldea 1991 în vecinătatea lacurilor Lia, Viorica, în partea sud-

vestică a lacului și pe Valea Pelegii. În aceste zone habitatul este 

înconjurat de cenoze ale as. Carici dacicae – Plantaginetum 

gentianoides Boșcaiu et al. 1972. De asemenea, fitocenoze de 

Philonotido-Calthetum laetae au mai fost identificate pe Platoul 

Radeș-Zlata, la locul numit La Pir, pe izvoare care se varsă în 

Lacul Zănoguța și la Tăul Pietrele; fitocenoze ale as. 

Philonotido-Saxifragetum stellaris Horv. 1949 au fost 

identificate în zona Stâna de Râu, deasupra cascadei Custura pe 

pârâiașele din zonă: între Cascada Custura și Lacul Ciomfu 

Mare, apoi între Lacul Ciomfu Mare și tăurile Custura Mică și 

Custura Mare. Pe suprafețe reduse, fitocenoze ale as. 

Philonotido-Saxifragetum stellaris din habitatul 3220 au mai fost 

identificate între lacurile Florica, Lia și Ana, pe toate pârâiașele 
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din această zonă. Pe suprafețe reduse au fost identificate și pe 

pârâiașul de pe traseul de la Poiana Pelegii spre Lacul Bucura, în 

jnepeniș, pe Valea Stânișoara, la Lacul Stânișoara și pe Valea 

Pietrele; Fitocenoze de Cardaminetum opizii Szafer et al. 1923, 

din habitatul 3220, au fost identificate pe suprafețe mici la 

marginea izvoarelor, la ieșirea din jnepeniș a traseului de la Gura 

Zlata spre Lacul Zănoaga -Cărarea măgarilor, și pe Platoul 

Radeș-Zlata, la locul numit La Pir, pe izvoare care se varsă în 

Lacul Zănoguța. 

7 
Distribuția tipului de 

habitat  

Anexa 11.1 Harta distribuției habitatului 3220 

 

Habitatul 3230 Râuri de munte și vegetația lor lemnoasă cu Myricaria germanica 

B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 
Codul unic al tipului 

de habitat 

3230 

2 Statutul de prezenţă  

- nu s-a regăsit în 2019 - posibil să fie prezent foarte izolat și 

restrâns pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0217; 

- s-a regăsit în iulie 2020 un fragment de habitat 3230 cu o 

suprafaţă de 0,1 ha, în afara sitului, la o distanţă de 1,27 km de 

limitele sud-estice ale sitului. Habitatul se află pe Valea 

Lazărului. 

3 Statutul de prezenţă  natural 

4 
Suprafaţa tipului de 

habitat 

0,0 ha în sit 

0,1093 ha în afara sitului, dar la o distanță mare de sit. 

5 
Perioada de colectare 

a datelor 

August 2019, Iulie 2020  

6 
Distribuția tipului de 

habitat  

Zonele în care au fost efectuate itinerariile pentru localizare: 

- în partea de nord de la Cârnic spre Cabana Pietre, pe albia 

Pârâului Pietrele; 

- în partea de nord-vest de-a lungul văii superioare a Râuşorului; 
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- în vest pe cursul Râului Mare, pe Pârăul Turcului și Zlătuia; 

- pornind de la Gura Apelor, urcând pe albia Lăpuşnicului Mare; 

- pe partea sudică, în Retezatul Mic, traseu parcurs de la est la 

vest pe cursul Jiului de Vest, pe cheile Scorota în sus; 

- în partea de sud-est pe Valea Lazărului; 

- în partea de est pe Râul Bărbat; 

- în est pe valea Pârâului Buta. 

Formaţiunile vegetale dominate de specii arbustive din genul 

Salix, întălnite în multe puncte de probe, pot fi încadrate pe baza 

compoziției specifice în alte asociaţii -Saponario-Salicetum 

purpureae -Br.-Bl. 1930, Tschou 1946, Syn. Salicetum 

purpureae Soó 1934, Wendelbg. – Zelinka 1952; Salicetum 

incanae-purpureae Sillinger 1933., și habitate din clasificarea 

naţională -R4418 Tufãrişuri de răchită roşie -Salix purpurea. 

Aceste habitate sunt prezente în fragmente mici sau pe benzi 

înguste pe malul abrupt, alternând cu păduri ripariene dominate 

de Alnus incana -de menţionat faptul că asociaţia vegetală Salici 

purpureae-Myricarietum și implicit habitatul 3230 au o evoluţie 

sindinamică naturală care tinde spre instalarea formaţiunilor cu 

Alnus incana, și buruienişuri de ierburi înalte de-a lungul apei -

diferite formaţiuni din cadrul habitatului Natura 2000 cod 6430 

Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul 

câmpiilor, până la cel montan și alpin,. Astfel de mozaicuri au 

fost întâlnite în toate transectele parcurse, cu specii care apar și 

în compoziţia habitatului vizat -Salix purpurea, S. alba, S. 

eleagnos, S. pentandra, S. caprea, S. fragilis, S. daphnoides, 

Calamagrostis pseudophragmites, C. arundinacea, Epilobium 

angustifolium, Festuca pratensis,, dar în lipsa speciei 

edificatoare și ca urmare a stucturii diferite, habitatul 3230 nu a 

putut fi identificat cu siguranţă. 

Bazat pe căutările sistematice efectuate pe durata studiului de 

inventariere-cartare putem deduce că habitatele de tip 3230 

probabil nu se dezvoltă în limitele sitului Natura 2000 
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ROSCI0217 Retezat, dar deocamdată nu putem exclude cu 

absolută siguranţă prezenţa lor. Dintre transectele cu puncte de 

probă, cele cu poteţial mare pentru apariţia speciei edificatoare 

Myricaria germanica, și implicit a habitatului vizat, sunt situate 

pe limita sudică a sitului, de-a lungul Jiului de Vest. 

În iulie 2020 s-a regăsit un fragment de habitat 3230 cu o 

suprafaţă de 0,1 ha, în afara sitului, la o distanţă de 1,27 km de 

limitele sud-estice ale sitului. Habitatul se află pe Valea 

Lazărului. 

7 
Distribuţia tipului de 

habitat 

Anexa 11.2. Distribuție habitat 3230 

 

Habitatul 3240 Râuri de munte și vegetația lor lemnoasă cu Salix elaeagnos 

B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 
Codul unic al tipului 

de habitat 

3240 

2 Statutul de prezenţă  
habitatul nu a fost identificat, posibil să fie prezent foarte izolat 

și restrâns pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0217 

3 Statutul de prezenţă  natural 

4 
Suprafaţa tipului de 

habitat 

nu s-a regăsit 

5 
Perioada de colectare 

a datelor 

August 2019, Iulie 2020 

6 
Distribuția tipului de 

habitat  

Zonele în care au fost efectuate itinerariile pentru localizare: 

- în partea de nord de la Cârnic spre Cabana Pietrele, pe albia 

Pârâului Pietrele; 

- în partea de nord-vest de-a lungul văii superioare a Râuşorului; 

- în vest pe cursul Râului Mare, pe PârăulTurcului și Zlătuia; 

- pornind de la Gura Apelor, urcând pe albia Lăpuşnicului Mare; 

- pe partea sudică, în Retezatul Mic, traseu parcurs de la est la 

vest pe cursul Jiului de Vest, pe cheile Scorota în sus;  
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- în partea de sud-est pe Valea Lazărului; 

- în partea de est pe Râul Bărbat; 

- în est pe valea Pârâului Buta. 

Habitatul 3240 nu a fost localizat nici în inventarieri anterioare 

pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0217 Retezat. Ca urmare 

a lipsei speciei edificatoare pentru asociaţia Hippophaë-

Salicetum elaeagni -Hippophaë rhamnoides, și a compoziției 

specifice diferite a fragmentelor de vegetație ripariană, nu putem 

să le încadrăm cu siguranţă pe acestea la categoria habitatelor de 

tip 3240.  

Specia caracteristică Salix eleagnos este prezentă în sit -

împreună cu Salix purpurea, S. daphnoides, S. alba, S. caprea, 

S. pentandra, Alnus incana, Calamagrostis pseudophragmites, 

Epilobium angustifolium, doar în număr foarte redus pe unele 

porţiuni analizate pe Râul Mare, Lăpușnicul Mare și Jiul de Vest 

şi, astfel, cu greu ar putea fi aceste fragmente încadrate la 

asociaţia Salicetum elaeagni-purpureae Sillinger 1933. Această 

asociaţie şi-ar găsi pe zonele studiate necesităţiile ecologice 

pentru dezvoltare -prundişuri cu pietriș, nisip și bolovăniş,, fiind 

semnalată din alte ţări Europene pe depozite de pietriş ale 

cursurilor de apă montane și boreale nordice, dar acolo sunt 

caracterizate de dominanţa absolută a speciei Salix eleagnos. Pe 

cursul Râului Mare și al Lăpușnicului Mare fragmentele de 

vegetația cu Salix purpurea și Salix eleagnos reduse în suprafaţă, 

alternează cu făşii ripariene dominate de Alnus incana și 

buruienişuri de ierburi înalte de-a lungul apei -diferite formaţiuni 

din cadrul habitatului Natura 2000 cod 6430. 

Pe cursul râurilor analizate aceste fragmente de vegetație 

ripariană, dominate de specii de Salix, probabil ar putea fi 

încadrate la Salicetum elaeagni-purpureae subas. petasitetosum 

hybridi Oriolo și Poldini 2002. În acest caz habitatul 3240 ar fi 

prezent în sit, dar în momentul de faţa nu putem afirma acest 

lucru fără prelucrarea unor serii de relevee prelevate. 
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7 
Distribuția tipului de 

habitat  

Anexa 11.3.  

 

Habitatul 7110* Tinoave bombate active 

Tabelul B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1.  Codul unic al tipului de habitat 7110* 

2.  Statutul de prezenţă -spaţial  izolată 

3.  Statutul de prezenţă -management habitat nou identificat 

4.  Suprafaţa tipului de habitat 1,52 ha 

5.  Perioada de colectare a datelor Iunie – Septembrie 2020 

6.  Distribuția tipului de habitat -

descriere 

Habitatul a fost identificat în partea de Est a 

Lacului Ana, Lacului Bucura, la Est de Lacul Lia și 

de-a lungul Pârâului Izvorul Bucurei. 

7.  Distribuția tipului de habitat -hartă Anexa nr.11.4 Harta distribuției habitatului 7110* 

 

Habitatul 7140 Mlaştini turboase de tranziţie și turbarii mișcătoare 

B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 
Codul unic al tipului 

de habitat 

7140 

2 
Statutul de prezenţă -

spaţial  

izolat 

3 
Statutul de prezenţă -

management 

natural 

4 
Suprafaţa tipului de 

habitat 

8,18 ha 

5 
Perioada de colectare 

a datelor 

Iulie – August 2019  

6 
Distribuția tipului de 

habitat  

Turbăriile din Munții Retezat sunt localizate în etajul boreal și 

subalpin, între 1600 – 2000 m. Cele din etajul subalpin sunt în 

majoritate asociate lacurilor glaciare, apărând în locurile unde 
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cuveta este mai mult sau mai puțin colmatată. Numeroase 

turbării din etajul subalpin și boreal sunt însă asociate cu 

microdepresiuni suspendate dezvoltate în spatele pragurilor 

glaciare sau în spatele valurilor morenaice. Un număr redus de 

turbării mici sunt asociate cu arealele unde pâraiele de munte 

dezvoltă areale de înmlăștinire. 

7 
Distribuția tipului de 

habitat  

Anexa nr.11.5 Harta distribuției habitatului 7140 

 

Habitatul 7240* Vegetație pionieră alpină cu Caricion bicoloris-atrofuscae 

B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 
Codul unic al tipului 

de habitat 

7240* 

2 Statutul de prezenţă  habitat neidentificat în cadrul ROSCI0217 

3 Statutul de prezenţă  -incert 

4 
Suprafața tipului de 

habitat 

- 

5 
Perioada de colectare 

a datelor 

Iulie – August 2019  

6 
Distribuția tipului de 

habitat  

Habitatul, ca și singura sa specie edificatoare din Munții Retezat, 

Juncus alpinoarticulatus, nu au fost identificate încă. Au fost 

explorate fără success pantele sudice și sud-estice ale Vârfului 

Slăveiu, între 1600 – 2100 m, din Poiana Pelegii până în arealul 

vârfului și valea Buta între 1000 – 1700 m -cele două locații date 

în literature pentru specia Juncus alpinoarticulatus din Munții 

Retezat, deocamdată fără succes.  

7 
Distribuția tipului de 

habitat  

habitat neidentificat în cadrul ROSCI0217 

 

3.2.1.1 Habitate de pajiști și tufărișuri 

Habitatul 4060 Tufărişuri alpine și boreale 
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 B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 
Codul unic al tipului 

de habitat 

4060 

2 
Statutul de prezenţă -

spaţial  

larg răspândit 

3 
Statutul de prezenţă -

management 

natural 

4 
Suprafața tipului de 

habitat 

6500 - 6600 ha; 6430,9 măsurate în GIS 

5 
Perioada de colectare 

a datelor 

Mai - Septembrie 2019 

Iulie - August 2020 

6 
Distribuția tipului de 

habitat  

Habitatul 4060 este larg răspândit la nivelul sitului, ocupând 

suprafețe variabile. Fragmente cartabile ale habitatului 4060 au 

fost identificate în următoarele zone: Vârful Brădetului, Pășunea 

Gorova, Pășunea Cosma, Culmea Prelucele-Retezat, Culmea 

Retezat, Vârful Țapului, Culmea Zănoaga, Vârful Valea Mării, 

Vârful Custurii, Valea Mării, Culmea Slăveiu, Platoul Radeș-

Zlata, Vârful Baicu, Valea Ștevia, Vârful Lazărului, Valea 

Pelegii, Paltina, Culmea Lolaia, Valea Rea, Culmea Galeșu, 

Pășunea Galeș, Valea Pietrele, Lacul Judele, Lacul Ana, Buta, 

Piule, Piatra Iorgovanului, Vârful Galbena, Vârful Godeanu, 

Platforma Borăscu, Vârful Bulzu, Vârful Scărișoara, Vârful 

Gugu, Vârful Merila Mare 

7 
Distribuția tipului de 

habitat  

Anexa nr.11.6 Harta distribuției habitatului 4060 

 

Habitatul 4070* Tufărişuri de Pinus mugo și Rhododendron hirsutum  

-Mugo-Rhododendretum hirsuti 

B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate 
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Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 
Codul unic al tipului de 

habitat 

4070* 

2 Statutul de prezenţă  larg răspândit 

3 
Statutul de prezenţă -

management 

natural 

4 Suprafața tipului de habitat 7293 ha 

5 Perioada de colectare a datelor 
Mai - Septembrie 2019 

Iulie - August 2020 

6 
Distribuția tipului de habitat -

descriere 

Habitatul 4070* este larg răspândit la nivelul sitului, 

ocupând o suprafață însemnată.  

7 Distribuția tipului de habitat  Anexa nr.11.7 distribuția habitatului Habitatul 4070 

 

Habitatul 4080 Tufărişuri subarctice de Salix spp. 

B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 
Codul unic al tipului de 

habitat 

4080 

2 
Statutul de prezenţă -

spaţial  

izolat 

3 
Statutul de prezenţă -

management 

natural 

4 
Suprafaţa tipului de 

habitat 

66,8 ha 

5 
Perioada de colectare a 

datelor 

Mai - Septembrie 2019 

Iulie - August 2020 

6 
Distribuția tipului de 

habitat -descriere 

Suprafețe cartabile ale habitatului 4080 au fost identificate în 

următoarele zone: Vârful Voileasa-Lacul Groapele, Valea 

Ştevia-Culmea Vălărească, Lacul Gemenele, Valea Cârligului-

T. Spurcat, Valea Maării-Culmea Străunile, Valea Izvoru 

Bucurei- Lacul Slăveiu, Tăul Buta, Gurganu, Scorota, Valea 
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Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

Galbena, Vârful Nevoia, Valea Scheiu, Valea Râul Şes, Valea 

Mării, Valea Godeanului, Valea Cârnu, Branu-Merila Mică, 

Valea Branului, Valea Scurtele, Valea Scărişoara, Valea 

Borăscu, Valea Galeşului- Lacul Galeş, Valea Rea-Culmea 

Pietrele, Valea Pietrele-Culmea Stânișoarei, Valea Stânișoarei-

Culmea Lolaia, Stâna de Râu- Lacul Ciomfu Mare, alte staţiuni 

fără toponimie consacrată.  

7 
Distribuția tipului de 

habitat  

Anexa nr.11.8 Harta distribuției habitatului 4080 

 

Habitatul 6150 Pajişti boreale și alpine pe substrate silicatice 

B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 
Codul unic al tipului 

de habitat 

6150 

2 
Statutul de prezenţă -

spaţial  

larg răspândit 

3 
Statutul de prezenţă -

management 

natural 

4 
Suprafața tipului de 

habitat 

2337,2 ha 

5 
Perioada de colectare 

a datelor 

Mai - Septembrie 2019 

Iulie - August 2020 

6 
Distribuția tipului de 

habitat  

Habitatul 6150 este larg răspândit la nivelul sitului, ocupând 

suprafețe variabile. Fragmente cartabile ale habitatului 6150 au 

fost identificate în următoarele zone: Vârful Lănciț, Vârful 

Retezat, Vârful Judele, L. Judele, Vârful Sașilor, Vârful Zlata, 

Vârful Lazărului, Vârful Mării, Vârful Custurii, Ciomfu Mare, 

Culmea Slăveiu, La Clince, Platoul Radeș-Zlata, Platforma 

Borăscu, Nedeia, Vârful Baicu, Vârful Nevoia, L. Pietrele Albe, 
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Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

Vârful Țarcu, Vârful Păpușa, Porțile Închise, T. Adânc, Vârful 

Gugu, Vârful Merila Mare, Vârful Merila Mică, Valea Galeșului, 

Valea Rea, Valea Pietrele, Valea Stănișoarei, Vârful Bucura- 

Lacul Porții Bucurei, Lacul. Bucura, Vârful Peleaga, Piscul 

Pelegii, Vârful Drăcșanu, Soarbele, Paltina, Vârful Galbena, 

Vârful Scărișoara, Vârful Bulzului, Culmea Mocirliu 

7 
Distribuția tipului de 

habitat  

Anexa nr.11.9 Harta distribuției habitatului 6150 

 

Habitatul 6170 Pajişti calcifile alpine și subalpine 

B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 
Codul unic al tipului 

de habitat 

6170 

2 Statutul de prezenţă  marginal 

3 Statutul de prezenţă  natural 

4 
Suprafața tipului de 

habitat 

569.9 ha 

5 
Perioada de colectare 

a datelor 

Mai - Septembrie 2019 

Iulie - August 2020 

6 
Distribuția tipului de 

habitat  

Suprafețe cartabile ale habitatului 6170 au fost identificate în 

zona Retezatului Mic: Stănuleți, Paltina, Piatra Iorgovanului, 

Albele, Scorota, Vârful Piule, Culmea Piule-Pleșa. 

7 
Distribuția tipului de 

habitat  

Anexa nr.11.10 Harta distribuției habitatului 6170 

 

Habitatul 6230*Pajişti de Nardus bogate în specii, pe substraturi silicatice  

din zone montane și submontane 

B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate 
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Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 
Codul unic al tipului 

de habitat 

6230* 

2 Statutul de prezenţă  izolat 

3 Statutul de prezenţă  seminatural 

4 
Suprafaţa tipului de 

habitat 

461,6 ha 

5 
Perioada de colectare 

a datelor 

Mai - Septembrie 2019 

Iulie - August 2020 

6 
Distribuția tipului de 

habitat  

Suprafețe cartabile ale habitatului 6230* au fost identificate în 

următoarele zone: Vârful Capu Găieriului, Pășunea Gorova, 

Pășunea Cosma, Culmea Prelucele-Retezat, Pășunea Stâna de 

Râu, Vârful Pârgu Radeșului, Culmea Drăcșanu, Albele, 

Soarbele, Valea Pelegii, Piciorul Pelegii, Lunca Berhina-Paltina, 

alte stațiuni fără toponimie consacrată. 

7 
Distribuția tipului de 

habitat 

Anexa nr.11.11 Harta distribuției habitatului 6230* 

 

Habitatul 6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie și din etajul 

montan până în cel alpin 

B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 
Codul unic al tipului 

de habitat 

6430 

2 
Statutul de prezenţă -

spaţial  

izolat 

3 
Statutul de prezenţă -

management 

natural 

4 
Suprafaţa tipului de 

habitat 

25,8 ha 

5 Perioada de colectare Mai - Septembrie 2019 
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Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

a datelor Iulie - August 2020  

6 
Distribuția tipului de 

habitat -descriere 

Habitatul 6430 prezintă o distribuție punctiformă la nivelul 

sitului, ocupând suprafețe variabile. Fragmente cartabile ale 

habitatului 6430 au fost identificate în următoarele zone: 

Râușor, Valea Vălărească, Valea pr. Negrului, L. Gemenele, 

zona T. Negru, T. Șesele, T. Zănoguța, T. Urât, La Clince, T. 

Turcelu, Valea pr. Cosmei, Culmea Stânișoarei, Valea Pietrele, 

Valea Rea, Valea Galeșului, zona Custurii, Valea Șteviei, Valea 

Râu Mare, Valea Râului Bărbat, Stâna de Râu, Lăpușnicu Mare, 

Valea Râu Șes, pr. Zeicu. 

7 
Distribuția tipului de 

habitat  

Anexa nr.11.12 Harta distribuției habitatului 6430 

 

Habitatul 6520 Fâneţe montane 

B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 
Codul unic al tipului 

de habitat 

6520 

2 
Statutul de prezenţă -

spaţial  

izolat 

3 
Statutul de prezenţă -

management 

seminatural 

4 
Suprafața tipului de 

habitat 

72 ha 

5 
Perioada de colectare 

a datelor 

Mai - Septembrie 2019 

Iulie - August 2020 

6 
Distribuția tipului de 

habitat -descriere 

Suprafețe cartabile ale habitatului 6520 au fost identificate în 

următoarele zone: Stâna de Râu, Pleșa-Piciorul Pleșei, Râușor, 

Valea Râului Mare, Valea pr. Zlătuia, Lunca Berhina-Paltina, 

Poiana Pelegii. 
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Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

7 
Distribuția tipului de 

habitat -hartă 

Anexa nr.11.13 Harta distribuției habitatului 6520 

 

Habitatul 8110 Grohotișuri silicatice din etajul montan până în etajul nival -Androsacetalia 

alpinae și Galeopsietalia ladani 

B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 
Codul unic al tipului 

de habitat 

8110 

2 
Statutul de prezenţă -

spaţial  

larg răspândit 

3 
Statutul de prezenţă -

management 

natural 

4 
Suprafața tipului de 

habitat 

851.9 ha 

5 
Perioada de colectare 

a datelor 

Mai - Septembrie 2019 

Iulie - August 2020 

6 
Distribuția tipului de 

habitat -descriere 

Suprafețe cartabile ale habitatului 8110 au fost identificate în 

următoarele zone: Vârful Retezat, Vârful Pietrele, Vârful Valea 

Rea, Culmea Vârful Mare, Culmea Lăncița, T. Țapului, Culmea 

Păpușii, Piscul Păpușii, Vârful Peleaga, Curmătura Bucurii, 

Vârful Bucura, Vârful Judele, Vârful Sașilor, Culmea Slăveiu, 

Vârful Custurii, Vârful Mării, Ciomfu Mare, Vârful Gruniu, 

Vârful Lazărului, Culmea Borăscu, Culmea Nedeia, Paltina, 

Vârful Galbena, Vârful Gugu, Vârful Moraru, Vârful 

Scărișoarei, Vârful Bulzului, Culmea Mocirliu, Vârful Godeanu, 

Vârful Nevoia. 

7 
Distribuția tipului de 

habitat -hartă 

Anexa nr.11.14 Harta distribuției habitatului 8110 
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Habitatul 8120 Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan  

până în cel alpin - Thalspietea rotundifolii 

B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 
Codul unic al tipului 

de habitat 

8120 

2 
Statutul de prezenţă -

spaţial  

izolat 

3 
Statutul de prezenţă -

management 

natural 

4 
Suprafaţa tipului de 

habitat 

1,57 ha 

5 
Perioada de colectare 

a datelor 

Mai - Septembrie 2019 

Iulie - August 2020 

6 
Distribuția tipului de 

habitat -descriere 

Suprafețe cartabile ale habitatului 8120 au fost identificate în 

următoarele zone: Piatra Iorgovanului, Albele, Scorota, Piule. 

7 
Distribuţia tipului de 

habitat -hartă 

Anexa 11.15 Distributie habitat 8120. 

 

Habitatul 8210 Versanți stâncoşi calcaroşi cu vegetație casmofitică 

B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 
Codul unic al tipului 

de habitat 

8210 

2 
Statutul de prezenţă -

spaţial  

marginal 

3 
Statutul de prezenţă -

management 

natural 

4 
Suprafaţa tipului de 

habitat 

192,6 ha 
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Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

5 
Perioada de colectare 

a datelor 

Mai - Septembrie 2019 

Iulie - August 2020 

6 
Distribuția tipului de 

habitat -descriere 

Suprafețe cartabile ale habitatului 8210 au fost identificate în 

următoarele zone: Stănuleți, Piatra Iorgovanului, Albele, 

Scorota, Vârful Piule, Culmea Piule-Pleșa. 

7 
Distribuția tipului de 

habitat -hartă 

Anexa nr.11.16 Harta distribuției habitatului 8210 

 

Habitatul 8220 Versanți stâncoşi silicatici cu vegetaţie casmofitică 

B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 
Codul unic al tipului 

de habitat 

8220 

2 
Statutul de prezenţă -

spaţial  

izolat 

3 
Statutul de prezenţă -

management 

natural 

4 
Suprafaţa tipului de 

habitat 

131,8 ha 

5 
Perioada de colectare 

a datelor 

Mai - Septembrie 2019 

Iulie - August 2020 

6 
Distribuția tipului de 

habitat -descriere 

Suprafețe cartabile ale habitatului 8220 au fost identificate în 

următoarele zone: Valea Râului Mare, Valea pr. Mestecăniș, 

Muchia Brădățelului, Vârful Cioaca, Piciorul Colțului, Vârful 

Retezat, Vârful Pietrele, Culmea Lăncița, Vârful Păpușii, 

Culmea Păpușii, Vârful Peleaga, Vârful Bucura, Vârful Judele, 

Culmea Slăveiu, Ciomfu Mare, Șaua Șcheiului, alte stațiuni fără 

toponimie consacrată. 

7 
Distribuția tipului de 

habitat -hartă 

Anexa nr.11.17 Harta distribuției habitatului 8220 
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3.2.1.2 Habitate forestiere de interes comunitar 

Habitatul 9110 Păduri de fag de tip Luzulo - Fagetum 

B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 
Codul unic al tipului 

de habitat 

9110 

2 
Statutul de prezenţă -

spaţial  

larg răspândit 

3 
Statutul de prezenţă -

management 

natural, parțial reconstituit prin plantare 

4 
Suprafaţa tipului de 

habitat 

2597,1 ha 

5 
Perioada de colectare 

a datelor 

Iunie 2019 – Septembrie 2020 

6 
Distribuția tipului de 

habitat  

Habitatul apare localizat pe versanți cu înclinare moderată și 

repezi, pe substrate acide - șisturi cristaline, răspândit pe 

întreaga suprafață a Sitului. Tipul de habitat este localizat 

altitudinal în zonele mai joase ale sitului, din etajul făgetelor și 

al amestecurilor de fag, molid și brad. 

7 
Distribuția tipului de 

habitat  

Anexa nr.11.18 Harta distribuției habitatului 9110 

 

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

B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 
Codul unic al tipului de 

habitat 

9150 

2 
Statutul de prezenţă -

spaţial  

izolat 

3 
Statutul de prezenţă -

management 

natural 
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4 
Suprafaţa tipului de 

habitat 

108,3 ha 

5 
Perioada de colectare a 

datelor 

Iunie 2019 – Septembrie 2020 

6 
Distribuția tipului de 

habitat  

Pădurile din tipul de habitat sunt localizate în zona Gura 

Zlata - Brădățel, pe substrate reprezentate în general de de 

roci calcaroase.  

7 
Distribuția tipului de 

habitat  

Anexa nr.11.19 Harta distribuției habitatului 9150 

 

Habitatul 9170 – Păduri de stejar cu carpen de tip Galio – Carpinetum 

B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 
Codul unic al tipului de 

habitat 

9170 

2 
Statutul de prezenţă -

spaţial  

izolat 

3 
Statutul de prezenţă -

management 

natural 

4 Suprafaţa tipului de habitat 56,5 ha 

5 
Perioada de colectare a 

datelor 

Iunie 2019 - Septembrie 2020 

6 
Distribuția tipului de 

habitat -descriere 

Habitatul 9170 apare pe suprafețe restrânse, în zonele 

inferioare altitudinal din Sit, pe versanți și pe coame, pe 

Valea Râului Mare. 

7 
Distribuția tipului de 

habitat -hartă 

Anexa nr.11.20 Harta distribuției habitatului 9170 

 

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

B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 
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1 
Codul unic al tipului de 

habitat 

9180* 

2 
Statutul de prezenţă -

spaţial  

izolat în ansamblul zonei studiate 

3 
Statutul de prezenţă -

management 

natural 

4 
Suprafața tipului de 

habitat 

56,95 ha 

5 
Perioada de colectare a 

datelor 

Iunie 2019 - Septembrie 2020 

6 
Distribuția tipului de 

habitat  

Habitatul 9180* apare pe suprafețe relativ reduse, intercalate 

în cadrul habitatelor majoritare. Prezența este izolată, în 

general pe versanți, în zona Cheilor Râului Mare și pe 

Lăpușnicul Mare. 

7 
Distribuția tipului de 

habitat  

Anexa nr.11.21 Harta distribuției habitatului 9180* 

 

Habitatul 91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior -Alno-padion, 

Alnion incanae, Salicion albae 

B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 
Codul unic al tipului 

de habitat 

91E0* 

2 
Statutul de prezenţă -

spaţial  

izolat,  

marginal, la limita între ecosistemele terestre și acvatice 

3 
Statutul de prezenţă -

management 

natural 

 

4 
Suprafaţa tipului de 

habitat 

40,22 ha 

5 
Perioada de colectare 

a datelor 

Iunie - August 2019 
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6 
Distribuția tipului de 

habitat  

De-a lungul cursurilor principale de apă din Sit - Râul Șes, 

Lăpușnicul Mic, Lăpușnicul Mare, fiind localizat marginal, la 

limita între ecosistemele terestre și acvatice, cu lățime în general 

redusă. Habitatul este bine reprezentat și pe Cheile Râului Mare, 

începând de la ieșirea din barajul de acumulare de la Gura 

Apelor. 

7 
Distribuția tipului de 

habitat  

Anexa nr.11.22 Harta distribuției habitatului 91E0* 

 

Habitatul 91Q0 Păduri relictare cu Pinus sylvestris pe substrate calcaroase 

B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 
Codul unic al tipului de 

habitat 

91Q0 

2 Statutul de prezenţă -spaţial  izolat 

3 
Statutul de prezenţă -

management 

natural 

4 Suprafaţa tipului de habitat 5,01 ha 

5 
Perioada de colectare a 

datelor 

Iunie 2019 - Septembrie 2020 

6 
Distribuția tipului de 

habitat  

Habitatul 91Q0 apare pe suprafețe restrânse, pe creste ale 

versanților din Cheile Râului Mare. 

7 
Distribuția tipului de 

habitat  

Anexa nr.11.23  Harta distribuției habitatului 91Q0 

 

Habitatul 91V0 Păduri dacice de fag -Symphyto -Fagion 

B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 
Codul unic al tipului 

de habitat 

91V0 
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2 
Statutul de prezenţă -

spaţial  

larg răspândit 

3 
Statutul de prezenţă -

management 

natural, parțial reconstituit prin plantare 

 

4 
Suprafaţa tipului de 

habitat 

1217,8 ha 

5 
Perioada de colectare a 

datelor 

Iunie 2019 – Septembrie 2020 

6 
Distribuția tipului de 

habitat  

Este semnalată prezența pe versanții cu înclinare mai mică până 

la moderată, în general în treimea inferioară a versanților - unde 

se acumulează, odată cu șiroirea apelor din precipitații și din 

topirea zăpezilor, un orizont de sol mai profund. 

7 
Distribuția tipului de 

habitat  

Anexa nr.11.24 Harta distribuției habitatului 91V0 

 

Habitatul 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană -Vaccinio-Piceetea 

B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 
Codul unic al tipului 

de habitat 

9410 

2 
Statutul de prezenţă -

spaţial  

larg răspândit 

3 
Statutul de prezenţă -

management 

natural, parțial reconstituit prin plantare 

 

4 
Suprafaţa tipului de 

habitat 

12033,4 ha 

5 
Perioada de colectare a 

datelor 

Iunie 2019 – Septembrie 2020 

6 
Distribuția tipului de 

habitat  

Apare localizat pe întreaga suprafață a Sitului, pe versanți, 

creste, coame, având ponderea majoritară. Habitatul este 

localizat deasupra etajului făgetelor și amestecurilor de fag cu 

rășinoase, până la limita cu pășunile alpine și jnepenișurile. 
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7 
Distribuția tipului de 

habitat  

Anexa nr.11.25 Harta distribuției habitatului 9410 

 

Habitatul 9420 Păduri de Larix decidua şi/sau Pinus cembra din regiunea montană 

B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 
Codul unic al tipului de 

habitat 

9420 

2 
Statutul de prezenţă -

spaţial  

răspândit 

3 
Statutul de prezenţă -

management 

natural 

 

4 
Suprafața tipului de 

habitat 

587 ha 

5 
Perioada de colectare a 

datelor 

Iunie 2019 - Septembrie 2020 

6 
Distribuția tipului de 

habitat  

Apare pe suprafețe relativ restrânse, fragmentate, ca o 

bandă perimetrală la limita superioară a pădurilor, către 

zona subalpină. 

7 
Distribuția tipului de 

habitat  

Anexa nr.11.26 Harta distribuției habitatului 9420 
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3.2.2. Habitate, ecosisteme după clasificarea naţională, prezente în Parcul Național Retezat 

 Harta habitatelor/ecosistemelor după clasificarea naţională sunt prezentate în Anexa nr.10.2 la Planul de management, iar descrierea generală a 

acestora este prezentată în Anexa 30 la Planul de management 

Tabel nr.10 

Cod 

habitat 
Denumire habitat 

Suprafață 

ocupată ha 

Suprafață 

ocupată % 

Detalii/ 

statut de prezență 

Ecosisteme forestiere 

R4102 

Păduri sud-est carpatice de molid -Picea 

abies, fag -Fagus sylvatica şi brad -Abies alba 

cu Hieracium rotundatum 

2408,12 ha 6,32 

Habitatul este prezent pe versanți cu înclinări diverse, în 

general mari, pe substrate reprezentate de roci acide -

șisturi sericito-cloritoase, filite, granodiorite de Retezat, 

conglomerate. A fost identificat in zonele joase ale 

bazinului Râușor, în bazinul Academiei -Rezervația 

Științifică Gemenele pe versanții cu pante repezi în bazinul 

Lăpușnicului Mic, cel al Lăpușnicului Mare, în bazinul 

Râului Șes, în etajul amestecurilor de fag cu rășinoase, în 

zona pârâul Paroș, Valea Coroieștilor; pârâul Buta, Jiu de 

Vest-Câmpușel. 

R4105 
Păduri sud-est carpatice de fag -Fagus 

sylvatica și brad -Abies alba cu Festuca d. 
- - Nu a fost identificat în raza Parcului Național Retezat. 

R4106 
Păduri sud-est carpatice de fag -Fagus 

sylvatica și brad -Abies alba cu Hieracium r. 
- - Nu a fost identificat în raza Parcului Național Retezat. 
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R4107 

Păduri sud-est carpatice de fag -Fagus 

sylvatica și brad -Abies alba cu Vaccinium 

myrtillus 

8,41 ha 0,02 

Habitatul a fost identificat pe suprafete reduse, în zona 

Pietroasa - La Poiana, pe Pârâul Lolaia în zona cascada 

Lolaia, în zona Câmpul Mielului. 

R4110 
Păduri sud-est carpatice de fag -Fagus 

sylvatica cu Festuca drymeia 
96,32 ha 0,25 

Habitatul a fost identificat pe suprafete reduse, cu prezentă 

izolată, pe substrate de conglomerate, gresii, marno-

calcare, pe versanți de pe Râul Mare. 

R4111 

Păduri sud-est carpatice de fag -Fagus 

sylvatica și brad -Abies alba cu 

Cephalanthera damassonium 

107,10 ha 0,28 

Habitatul este prezent la intrarea în zona Gura Zlata, 

Brădățel, fiind situat la baza versanților, pe soluri 

profunde-mijlociu profunde, formate pe substrate de 

marno-calcare, prin dezagregare și acumulare de materiale 

aluvionare, provenite din bazinul râului Zlatuia. 

R4117 

Păduri sud-est carpatice de frasin -Fraxinus 

excelsior, paltin -Acer pseudoplatanus, ulm -

Ulmus glabra cu Lunaria rediviva 

57,77 ha 0,15 

Habitatul a fost identificat pe versanți abrupți, pe stâncării, 

grohotișuri. Este localizat pe suprafețe izolate, situate pe 

versanți din Cheile Râului Mare -dreapta tehnică, precum 

și pe zone stâncoase de pe Valea Lăpușnicul Mare. 

R4101 

Păduri sud-est carpatice de molid -Picea 

abies, fag -Fagus sylvatica și brad -Abies alba 

cu Pulmonaria rubra 

488,11 ha 1,28 

Habitatul este răspândit în aria naturală protejată, pe 

versanți cu pante moderate, pe Râul Mare, în jurul Lacului 

de acumulare, pe zone din bazinele râurilor Lăpușnicul 

Mare, Lăpușnicul Mic, Râul Șes. 
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R4103 

Păduri sud-est carpatice de molid -Picea 

abies, fag -Fagus sylvatica și brad -Abies alba 

cu Leucanthemum waldsteinii 

2,05 ha 0,05 

Habitatul ocupă suprafețe reduse, fragmentate în cuprinsul 

habitatelor majoritare, în zona amestecurilor de fag cu 

rășinoase. Arealul specific acestuia este în zona de șiroire 

a izvoarelor de coastă, în general spre baza versantului. A 

fost evidențiat în zona traseului către platforma Borăscu, 

dinspre coada Lacului de acumulare. 

R4104 
Păduri sud-est carpatice de fag -Fagus 

sylvatica și brad -Abies alba cu Pulmonaria r. 
- - Nu a fost identificat în raza Parcului Național Retezat. 

R4109 

Paduri sud-est carpatice de fag -Fagus 

sylvatica cu Dentaria glandulosa -

nomenclator 2006 

707,36 ha 1,85 

Habitatul este amplasat pe versanți cu pante moderate și 

mici zone de platou, pe Râul Mare, în bazinul Academiei -

Rezervația Științifică Gemenele, în jurul Lacului de 

acumulare Gura Apelor către bazinul râului Lăpușnicul 

Mare, pe pârâul Buta și în zona Câmpul Mielului. 

R4116 
Păduri sud-est carpatice de fag -Fagus 

sylvatica cu Phyllitis scolopendrium 
- - Nu a fost identificat în raza Parcului Național Retezat. 

R4119 
Păduri dacice de fag -Fagus sylvatica și 

carpen -Carpinus betulus cu Carex pilosa 
- - Nu a fost identificat în raza Parcului Național Retezat. 

R4203 
Păduri sud-est carpatice de molid -Picea abies 

cu Soldanella hungarica 
2153,75 ha 5,66 

Habitatul apare către limita superioară a etajului 

molidișurilor, în general în treimea superioară a 

versanților: în bazinul Râușor, cel al Lăpușnicului Mare, în 
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zona Cabana Pietrele, pe pârâul Bangu-Obârșia Nucșoarei, 

Valea Coroiești, Muntele Vlasiei, Râu Bărbat. 

R4205 
Păduri sud-est carpatice de molid -Picea abies 

cu Oxalis acetosella 
3692,22 ha 9,70 

Tipul de habitat este răspândit în tot Parcul Național 

Retezat, pe substrate în general acide -șisturi, 

conglomerate, dar și pe zone cu intruziuni calcaroase unde, 

în timp, a dezvoltat o floră erbacee caracteristică -

preponderent acidofilă. 

R4206 
Păduri sud-est carpatice de molid -Picea abies 

și brad -Abies alba cu Hieracium rotundatum 
5010,09 ha 13,16 

Este tipul de habitat forestier cu cea mai mare răspândire 

în Parcul Național Retezat, pe versanți cu pante mari, pe 

substrate acide -granodiorite de Retezat, sisturi sericito-

cloritoase, filite. 

R4207 
Păduri sud-est carpatice de molid -Picea abies 

și brad -Abies alba cu Hylocomium splendens 
120,54 ha 0,31 

Habitatul ocupă suprafețe reduse, relativ izolate în 

ansamblul habitatelor forestiere, situate în general în 

treimea superioară a versanților, fiind întâlnit pe Pârâul 

Lolaia – zona Vârful Lolăii, către Vârful Voilesei, spre 

Stâna Gorova, pe Râul Alb spre Valea Coroiești, pe 

versant drept superior. 

R4208 
Păduri sud-est carpatice de molid -Picea abies 

și brad -Abies alba cu Luzula sylvatica 
818,44 ha 2,15 

Habitatul ocupă suprafețe reduse, relativ izolate în 

ansamblul habitatelor forestiere din zonă, fiind întâlnit la 

baza versanților de pe cursul apei Râușor -la ieșirea din 

stațiune către culmea Vălăreasa, pe Valea Râului Mare, pe 
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zona Rotunda -către bazinul Lăpușnicul Mare, în bazinele 

Râul Șes, pârâul Paroș, Râu Bărbat. 

R4210 
Păduri sud-est carpatice de molid cu 

Sphagnum sp. 
- - Nu a fost identificat în raza Parcului Național Retezat. 

R4213 
Păduri sud-est carpatice de molid -Picea abies 

și fag -Fagus sylvatica cu Pulmonaria rubra 
1129,19 ha  2,96 

Habitatul este prezent în zonele Jiu de Vest – pe versantul 

stâng din pârâu până în culme, spre vârful Pleșa - stâna 

Pleșa, pe Pârâul Buta. 

R4214 

Păduri sud-est carpatice de molid -Picea abies 

și fag -Fagus sylvatica cu Hieracium 

rotundatum 

149,84 ha 0,39 

Habitatul este semnalat în zonele: Cascada Lolaia pe 

Pârâul Bangu, pe versantul stâng -tehnic de pe Valea 

Coroiești, pe Jiul de Vest versant stâng, desupra Cabanei 

de vânătoare Câmpușel, în zona Câmpu Mielului. 

R4201 

Rariști sud-est carpatice de molid -Picea abies 

și zâmbru -Pinus cembra cu Bruckenthalia 

spiculifolia 

587,07 ha 1,54 

La limita altitudinal superioară a pădurii – Rariștile alpine, 

către zona pășunilor alpine și a jnepenișurilor, pe pantele 

care derivă din masivul Retezat. 

R4215 
Păduri sud-est carpatice de pin silvestru -

Pinus sylvestris cu Sesleria rigida 
5,00 ha 0,01 

Habitatul este prezent pe creste, pinteni stâncoși, în zona 

Cheilor Râului Mare, pe partea dreaptă tehnic. 

R4123 

Păduri dacice de gorun -Quercus petraea, fag 

-Fagus sylvatica și carpen -Carpinus betulus 

cu Carex pilosa 

55,35 ha 0,14 
În zona Cheilor Râului Mare, pe versanți situați în dreapta 

tehnic. 

R4401 
Păduri sud-est carpatice de anin alb -Alnus 

incana cu Telekia speciosa 
40,22 ha 0,10 

Pe cursurile de apă care străbat aria naturală protejată: 

Râul Mare, Lăpușnicul Mare, Lăpușnicul Mic, Râul Șes. 
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Ecosisteme de pajiști, arbuști și tufărișuri 

R3602 
Pajişti sud-est carpatice de coarnă -Carex 

curvula şi Primula minima 
156,50 ha 0,41 

Suprafețe cartabile ale habitatului R3602 au fost 

identificate în următoarele zone: Culmea Păpușii, Vârful 

Judele, Vârful Gugu, Curmătura Bucurii, Vârful Galbena, 

Vârful Custurii. 

R3603 
Pajiști sud-est carpatice de părul porcului -

Juncus trifidus și Oreochloa disticha 
20,69 ha 0,05 

Suprafețe cartabile ale habitatului R3603 au fost 

identificate în următoarele zone: T. Adânc, Vârful Mare, 

Vârful Lazărului, Vârful Valea Mării, T. Urât, L. Slăveiu, 

Vârful Drăcșanu. 

R3604 
Pajişti sud-est carpatice de păruşcă -Festuca 

supina şi Potentilla ternata 
1847,41 ha 4,85 

Suprafețe cartabile ale habitatului R3604 au fost 

identificate în următoarele zone: Vârful Lăncița, Vârful 

Retezat, Vârful Judele, L. Judele, Vârful Sașilor, Vârful 

Zlata, Vârful Lazărului, Vârful Mării, Vârful Custurii, 

Ciomfu Mare, Culmea Slăveiu, La Clince, Platoul Radeș-

Zlata, Platforma Borăscu, Nedeia, Vârful Păpușa, Porțile 

Închise, T. Adânc, Vârful Gugu, Vârful Merila Mare, 

Vârful Merila Mică, Valea Galeșului, Valea Rea, Valea 

Pietrele, Valea Stănișoarei, L. Porții Bucurei, L. Bucura, 

Vârful Peleaga, Piscul Pelegii, Vârful Drăcșanu, Soarbele, 

Paltina, Vârful Galbena, Vârful Scărișoara, Vârful 

Bulzului ș.a. 
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R3615 
Tufărişuri pitice sud-est carpatice de sălcii 

alpine -Salix herbacea 
0,89 ha 0,02 

Suprafețe cartabile ale habitatului R3615 au fost 

identificate în zona Ciomfu Mic 

R6304 
Comunităţi sud-est carpatice chionofile cu 

Ranunculus crenatus şi Soldanella pusilla 
0,002 ha 5,25 

Suprafețe cartabile ale habitatului R6304 au fost 

identificate în zona Vârful Merila Mică 

R3601 
Pajiști sud-est carpatice de rogoz pitic -

Kobresia myosuroides și Oxytropis carpatica 
0,80 ha 0,002 

Suprafețe cartabile ale habitatului R3601 au fost 

identificate în următoarele zone: Piatra Iorgovanului, Piule 

R3605 

Pajiști sud-est carpatice de păiuș cu colți -

Festuca versicolor și Sesleria rigida ssp. 

haynaldiana 

382,83 ha 1,006 

Suprafețe cartabile ale habitatului R3605 au fost 

identificate în următoarele zone: Stănuleți, Piatra 

Iorgovanului, Albele, Scorota 

R3611 

Pajiști sud-est carpatice de coada iepurelui -

Sesleria rigida ssp. haynaldiana și rogoz -

Carex sempervirens 

186,35 ha 0,48 

Suprafețe cartabile ale habitatului R3611 au fost 

identificate în următoarele zone: Paltina, Piatra 

Iorgovanului, Scorota, Vârful Piule, Culmea Piule-Pleșa, 

ș.a. 

R3608 
Pajişti sud-est carpatice de Scorzonera rosea 

şi Festuca nigrescens 
367,95 ha 0,96 

Suprafețe cartabile ale habitatului R3608 au fost 

identificate în următoarele zone: Vârful Capu Găieriului, 

Pășunea Gorova, Pășunea Cosma, Culmea Prelucele-

Retezat, Pășunea Stâna de Râu, Vârful Pârgu Radeșului, 

Culmea Drăcșanu, Albele, Soarbele, Valea Pelegii, 

Piciorul Pelegii, Lunca Berhina-Paltina, alte stațiuni fără 

toponimie consacrată. 
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R3609 
Pajiști sud-est carpatice de țăpoșică -Nardus 

stricta și Viola declinata 
995,68 ha 2,61 

Suprafețe cartabile ale habitatului R3609 au fost 

identificate în următoarele zone: Valea Stânișoara, Poiana 

Pelegii, vale pr. Peleguța, Stâna Lăncițiului, Platoul 

Radeș-Zlata, L. Zănoaga, Cracu Slăveiului, La Clince, 

Vârful Gugu, Vârful Merila Mare, Vârful Merila Mică, 

Vârful Branu, Valea Mării, Stâna Scorota, L. Scărișoara, 

vale pr. Scurtele, Vârful Scărișoara, Vârful Borăscu, 

Platforma Borăscu, Vârful Nedeia. 

R3701 
Comunităţi sud-est carpatice de buruienişuri 

înalte cu Aconitum tauricum 
0,35 ha 0,0009 

Suprafețe cartabile ale habitatului R3701 au fost 

identificate în următoarele zone: T. Zănoguța, T. Urât, 

Stâna de Râu 

R3702 

Comunităţi sud-est carpatice de buruienişuri 

înalte cu Adenostyles alliaria şi Doronicum 

austriacum 

5,06 ha 0,013 

Suprafețe cartabile ale habitatului R3702 au fost 

identificate în următoarele zone: L. Gemenele, La Clince, 

T. Turcelu, Valea Stănișoarei, Valea Pietrele, Valea Rea, 

Valea Șteviei. 

R3703 

Comunităţi sud-est carpatice de buruienişuri 

înalte cu Cirsium waldsteinii şi Heracleum 

sphondylium ssp. transilvanicum 

0,92 ha 0,0024 

Suprafețe cartabile ale habitatului R3703 au fost 

identificate în următoarele zone: zona Custurii, Valea 

Râului Bărbat, Poiana Pelegii. 

R3704 

Comunităţi sud-est carpatice de buruienişuri 

înalte cu Senecio subalpinus şi ştevia stânelor 

-Rumex alpinus 

34,13 ha 0,89 

Suprafețe cartabile ale habitatului R3704 au fost 

identificate în următoarele zone: Valea Vălăreasca, 

Culmea Prelucele-Retezat, Stâna de Râu, Vârful Zlata, L. 
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Zănoaga, Cracu Slăveiului, Stâna Borăscu, Stâna Merila, 

valea Lăpușnicul Mare, Stâna Buta, Stâna Scorota, Stâna 

Soarbele, Paltina 

R3705 
Comunităţi sud-est carpatice de buruienişuri 

înalte cu Rumex obtusifolius şi Urtica dioica 
3,60 ha 0,009 

Suprafețe cartabile ale habitatului R3705 au fost 

identificate în zona Valea Vălăreasca. 

R3706 
Comunităţi sud-est carpatice de buruienişuri 

înalte cu Petasites kablikianus 
7,75 ha 0,020 

Suprafețe cartabile ale habitatului R3706 au fost 

identificate în următoarele zone: Valea pr. Cosmei, Valea 

Râului Bărbat, Lăpușnicul Mare. 

R3707 

Comunităţi sud-est carpatice de buruienişuri 

înalte cu Telekia speciosa şi Petasites 

hybridus 

11,65 ha 0,030 

Suprafețe cartabile ale habitatului R3707 au fost 

identificate în următoarele zone: Râușor, Valea pr. 

Negrului, Valea Râu Mare, Lăpușnicul Mare, Valea Râu 

Șes. 

R3708 
Comunități daco-getice cu Angelica sylvestris, 

Crepis paludosa și Scirpus sylvaticus 
0,04 ha 0,0001 

Suprafețe cartabile ale habitatului R3708 au fost 

identificate în zona Valea Stânișoarei 

R3803 
Pajişti sud-est carpatice de Agrostis capillaris 

şi Festuca rubra 
72,02 ha 0,18 

Suprafețe cartabile ale habitatului R3803 au fost 

identificate în următoarele zone: Stâna de Râu, Pleșa-

Piciorul Pleșei, Râușor, Valea Râu Mare, Valea pr. 

Zlătuia, Lunca Berhina-Paltina, Poiana Pelegii 

R8706 

Comunităţi sud-est carpatice cu 

Calamagrostis arundinacea, Epilobium 

angustifolium şi Atropa belladonna 

6,79 ha 0,017 
Suprafețe cartabile ale habitatului R8706 au fost 

identificate în zona Râuşor-Valea pârâului Sec. 
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- 
Fitocenoză edificată de Deschampsia 

caespitosa  
20 ha 0,052 

Suprafețe cartabile ale asociației vegetale Phleo alpini-

Deschampsietum caespitosae au fost identificate în 

următoarele zone: Valea Vălăreasca, Culmea Prelucele-

Retezat, Stâna Lăncițului, Vârful Zlata, L. Zănoaga, Cracu 

Slăveiului, Valea Lăpușnicul Mare, Stâna Pleșei, Stâna 

Buta,  

R3101 
Tufărișuri pitice sud-est carpatice de azalee -

Loiseleuria procumbens 
1,65 ha 0,004 

Suprafețe cartabile ale habitatului R3101 au fost 

identificate în următoarele zone: Șaua Retezat, Vârful 

Judele, Culmea Lazărului, Ciomfu Mare. 

R3104 

Tufărișuri sud-est carpatice de smirdar -

Rhododendron myrtifolium cu afin -

Vaccinium myrtillus 

1133,51 ha 2,97 

Suprafețe cartabile ale habitatului R3104 au fost 

identificate în următoarele zone: Culmea Vasielu, Culmea 

Lănciț, Culmea Retezat, Culmea Zlata, Vârful Zlata, 

Zănoaga, Vârful Sașilor, Vârful Judele, Piscul Păpușii, 

Ciomfu Mare, Ciomfu Mic, Vârful Lazărului, T. Gugu, 

Culmea Păpușii, La Clince, L. Slăveiu, Paltina, Vârful 

Galbena, Nedeia, Vârful Micușa, Vârful Bulzului, Munții 

Scărișoarei, Fața Scurtași, Valea Ștevia, Culmea Lolaia, 

Culmea Stănișoarei, Culmea Pietrele, Culmea Valea Rea, 

Culmea Galeșu, Valea Mării,  
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R3107 

Tufărișuri sud-est carpatice de coacăză -

Bruckenthalia spiculifolia și ienupăr pitic -

Juniperus sibirica 

99,67 ha 0,261 

Suprafețe cartabile ale habitatului R3107 au fost 

identificate în următoarele zone: Vârful Brădetului, Capu 

Găieriului, Pășunea Cosma, Valea pr. Lănciț, Vârful La 

Crace, Piciorul Pelegii 

R3108 
Tufărișuri sud-est carpatice de ienupăr pitic -

Juniperus sibirica 
1856,27 ha 4,87 

Suprafețe cartabile ale habitatului R3108 au fost 

identificate în următoarele zone: Vârful Voileasa, Vârful 

Vasielu, Lunca Vasielu, Coastele Ciorii, Culmea Străunile, 

Pleșa, La Scorțar, Cracu Slăveiului, Vârful Branu, Culmea 

Vălărească, Culmea Prelucele-Retezat, Culmea Retezat, 

Valea Mării, Culmea Zlata, Vârful Zlata, Platoul Radeș-

Zlata, Culmea Lolaia, Culmea Galeșu, Culmea Păpușii, 

valea pr. Izvoru Bucurei, Piule, Scorota, Paltina, Platforma 

Borăscu, ș.a. 

R3109 

Tufărișuri sud-est carpatice de vuietoare -

Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum cu 

afin vânăt -Vaccinium gaultherioides 

7,08 ha 0,018 

Suprafețe cartabile ale habitatului R3109 au fost 

identificate în următoarele zone: Vârful Retezat, T. Adânc, 

Porțile Închise, Vârful Custurii, L. Zănoaga, Culmea 

Slăveiu, Platforma Borăscu, Culmea Lolaia, L. Mutători, 

Paltina, Vârful Galbena,  

R3111 
Tufărișuri sud-est carpatice de afin -

Vaccinium myrtillus 
1031,37 ha 2,71 

Suprafețe cartabile ale habitatului R3111 au fost 

identificate în următoarele zone: Culmea Poienii,  Pășunea 

Gorova, Vârful La Crace, Ciomfu Mare, Ciomfu Mic, 
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Vârful Lazărului, Valea Mării, L. Zănoaga Mică, La 

Stănuleți, Vârful Gugu, Vârful Merila Mare, Vârful Merila 

Mică, Vârful Branu, Valea Stânișoarei, Culmea 

Stânișoarei, Valea Rea, Piatra Iorgovanului, Paltina, 

Vârful Galbena, Vârful Micușa, Borăscu, Nedeia, Vârful 

Scărișoara, Vârful Moraru,  

R3617 
Tufărișuri pitice de argințică -Dryas 

octopetala 
0,02 ha 5,25 

Suprafețe cartabile ale habitatului R3617 au fost 

identificate în următoarele zone: Ciomfu Mare, Vârful 

Lazărului. 

R3105 
Tufărişuri sud-est carpatice de jneapăn -Pinus 

mugo cu smirdar -Rhododendron myrtifolium 
7145,19 ha 18,77 

Habitatul R3105 este larg răspândit la nivelul ariei naturale 

protejate, ocupând o suprafață însemnată. 

R3110 
Tufărişuri sud-est carpatice de anin verde -

Alnus viridis 
57,60 ha 0,15 

Suprafețe cartabile ale habitatului R3110 au fost 

identificate în următoarele zone: Vârful Voileasa-L. 

Groapele, Valea Ştevia-Culmea Vălăreasca, L. Gemenele, 

Valea Cârligului-T. Spurcat, Valea Mării-Culmea 

Străunile, Valea Izvoru Bucurei-L. Slaveiu, T. Buta, 

Gurganu, Scorota, Valea Galbena, , Branu-Merila Mică, 

Valea Branului, Valea Scurtele, Valea Scărişoara, Valea 

Borăscu, Valea Galeşului-L. Galeş, Valea Rea-Culmea 

Pietrele, Valea Pietrele-Culmea Stănișoarei, Valea 
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Stănișoarei-Culmea Lolaia, Stâna de Râu-L. Ciomfu Mare, 

alte staţiuni fără toponimie consacrată. 

Ecosisteme de stâncării și grohotișuri 

R6102 

Comunități sud-est carpatice de grohotișuri 

silicioase semifixate cu Festuca picta și 

Senecio carniolicus 

70 ha 0,18 

Suprafețe cartabile ale habitatului R6102 au fost 

identificate în următoarele zone: T. Țapului, Culmea 

Păpușii, Vârful Judele, Vârful Lazărului, Vârful Gugu. 

R6104 

Comunități sud-est carpatice de grohotișuri 

silicioase mobile sau slab fixate cu Oxyria 

dygina 

25 ha 0,06 

Suprafețe cartabile ale habitatului R6104 au fost 

identificate în următoarele zone: T. Țapului, Culmea 

Păpușii, Vârful Mării, Vârful Lazărului, Vârful Gugu. 

R6105 

Comunități sud-est carpatice de grohotișuri 

silicioase semifixate cu Saxifraga bryoides, 

Silene acaulis și Veronica baumgartenii 

671,46 ha 1,76 

Suprafețe cartabile ale habitatului R6105 au fost 

identificate în următoarele zone: Vârful Retezat, Vârful 

Pietrele, Vârful Valea Rea, Culmea Vârful Mare, Culmea 

Lăncița, T. Țapului, Culmea Păpușii, Piscul Păpușii, 

Vârful Peleaga, Curmătura Bucurii, Vârful Bucura, Vârful 

Judele, Vârful Sașilor, Culmea Slăveiu, Vârful Custurii, 

Vârful Mării, Ciomfu Mare, Vârful Gruniu, Vârful 

Lazărului, Culmea Borăscu, Culmea Nedeia, Paltina, 

Vârful Galbena, Vârful Gugu, Vârful Moraru, Vârful 

Scărișoarei, Vârful Bulzului,  

R6108 
Comunități sud-carpatice de grohotișuri 

calcaroase cu mobilitate redusă și umiditate 
0,62 ha 0,001 

Suprafețe cartabile ale habitatului R6108 au fost 

identificate în următoarele zone: Albele, Scorota 
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ridicată cu Rumex scutatus, Saxifraga 

moschata, S. aizoides și Doronicum columnae 

R6109 

Comunități sud-est carpatice de grohotișuri 

calcaroase mobile și semi-mobile cu Papaver 

corona-sancti-stephani, Cerastium 

lerchenfeldianum și Cerastium 

transsilvanicum 

0,80 ha 0,002 
Suprafețe cartabile ale habitatului R6109 au fost 

identificate în zona Piule 

R6110 

Comunități sud-est carpatice de grohotișuri 

calcaroase mobile și semi-mobile cu Acinos 

alpinus și Galium anisophyllon 

0,14 ha 0,0003 
Suprafețe cartabile ale habitatului R6110 au fost 

identificate în zona Piatra Iorgovanului 

R6214 

Comunităţi sud-est carpatice pe stânci 

calcaroase cu Saxifraga marginata ssp. 

rocheliana şi Gypsophila petraea 

192,65 ha 0,506 

Suprafețe cartabile ale habitatului R6214 au fost 

identificate în următoarele zone: Stănuleți, Piatra 

Iorgovanului, Albele, Scorota, Vârful Piule, Culmea Piule-

Pleșa 

R6203 

Comunități sud-est carpatice pe stânci 

silicioase cu Silene lerchenfeldiana și Senecio 

glaberrimus 

125,03 ha 0,32 

Suprafețe cartabile ale habitatului R6203 au fost 

identificate în următoarele zone: Piciorul Colțului, Vârful 

Retezat, Vârful Pietrele, Culmea Lăncița, Vârful Păpușii, 

Culmea Păpușii, Vârful Peleaga, Vârful Bucura, Vârful 

Judele, Culmea Slăveiu, Ciomfu Mare, alte stațiuni fără 

toponimie consacrată. 
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R6210 

Comunităţi sud-est carpatice pe stânci 

silicioase cu Asplenium trichomanes ssp. 

trichomanes şi Poa nemoralis 

3,55 ha 0,0009 

Suprafețe cartabile ale habitatului R6210 au fost 

identificate în următoarele zone: Valea Râu Mare, Valea 

pr. Mestecăniș, Muchia Brădățelului, Vârful Cioaca, alte 

stațiuni fără toponimie consacrată. 

- Bolovănișuri lipsite de vegetație 1402,51 ha 3,68 

Bolovănișurile lipsite de vegetație ocupă suprafețe 

însemnate în zona subalpină și alpină a Parcului Național 

Retezat -Prelucele, Retezat, Ștevia, Judele, Bucura, Vârful 

Sașilor, Vârful Mare, Peleaga, Păpușa, Culmea Stânișoara, 

Vârful Pietrele etc.. 

Ecosisteme de apă dulce, zone umede 

R5416 

Cursuri de apă montane şi vegetaţia erbacee 

de pe malurile acestora / Comunități sud-est 

carpatice de izvoare și pâraie cu Saxifraga 

stellaris, Chrysosplenium alpinum și 

Philonotis seriata 

1,35 ha 0,003 

În literatura de specialitate este citat din: Valea Pietrele, L. 

Zănoaga, L. Slăveiul, L. Lia, L. Gemenea, L. Galeș. 

Habitatul a fost identificat în zona Stâna de Râu, deasupra 

cascadei Custura pe pârâiașele din zonă: între Cascada 

Custura și L. Ciomfu Mare, apoi între L. Ciomfu Mare și 

tăurile Custura Mică și Custura Mare. O altă zonă unde a 

fost identificat habitatul este zona dintre L. Ana și L. Lia, 

pe toate pârâiașele din acestă zonă. Pe suprafețe reduse a 

fost identificat și pe pârâiașul de pe traseul de la Poiana 

Pelegii spre L. Bucura, în jnepeniș.A mai fost identificat 

pe V. Stânișoara, L. Stânișoara și V. Pietrele. 
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R5418 

Cursuri de apă montane şi vegetaţia erbacee 

de pe malurile acestora / Comunități sud-est 

carpatice fontinale cu Philonotis seriata și 

Caltha laeta 

1,36 ha 0,003 

În literatura de specialitate este citat din: Muntele Zlata, L. 

Gemenea, L. Lia, L. Bucura, L. Viorica, V. Judele. 

Habitatul a fost identificat în zona L. Lia, L. Viorica, în 

partea sud-vestică a lacului și pe Valea Pelegii. Habitatul 

este înconjurat de cenoze ale as. Carici dacicae – 

Plantaginetum gentianoides. De asemenea, pe Platoul 

Radeș-Zlata, la locul numit La Pir, pe izvoare care se varsă 

în L. Zănoguța. 

R5420 

Cursuri de apă montane şi vegetaţia erbacee 

de pe malurile acestora / Comunități sud-est 

carpatice fontinale cu Cardamine opizii 

0,11 ha 0,0002 

În literatura de specialitate nu are indicație specifică. 

Nyárády în 1958 indică specia Cardamine opizii la L. 

Galeș. În deplasarea din august 2019 nu a fost identificată 

specia sau habitatul la L. Galeș 

În 2020 a fost identificat habitatul la ieșirea din jnepeniș a 

traseului de la Gura Zlata spre L. Zănoaga -Cărarea 

măgarilor și pe Platoul Radeș-Zlata, la locul numit La Pir - 

pe izvoare care se varsă în L. Zănoguța. 

R5421 

Cursuri de apă montane şi vegetaţia erbacee 

de pe malurile acestora / Comunități sud-est 

Carpatice de izvoare și pâraie cu 

Chrysosplenium alternifolium și Cardamine 

amara 

0,12 ha 0,0003 

În literatura de specialitate este citat din: Valea Șelele, V. 

Zlătuia, V. Turcului, V. Lăpușnicului, Lunca Berhinii. 

Habitatul a fost identificat pe V. Lăpușnicului Mare. 
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R4415 
Tufărişuri dacice de cătină mică -Myricaria 

germanica 
- - 

nu s-a regăsit în 2019 -posibil să fie prezent foarte izolat şi 

restrăns pe teritoriul parcului 

R4417 
Vegetaţie lemnoasă cu Salix elaeagnos de-a 

lungul cursurilor de apă montane 
- - 

nu s-a regăsit -posibil să fie prezent foarte izolat şi restrâns 

pe teritoriul parcului 

R5101 

Turbării sud-est carpatice, mezooligotrofe, 

acide cu Eriophorum vaginatum și Sphagnum 

recurvum 

1,52 ha3 0,003 

Turbăriile de tip tinov din Munții Retezat sunt localizate în 

etajul boreal și subalpin, între 1600 – 2000 m. Numeroase 

turbării din etajul subalpin și boreal sunt însă asociate cu 

microdepresiuni suspendate dezvoltate în spatele 

pragurilor glaciare sau în spatele valurilor morenaice. Un 

număr redus de turbării mici sunt asociate cu arealele unde 

pâraiele de munte dezvoltă areale de înmlăștinire. Cele 

mai întinse complexe de tinoave din Munții Retezat sunt 

asociate cu bazinul văii Bucura, unde acestea sunt destul 

de frecvente între 1600 – 2000 m. 

R5403 
Turbãrii sud-est carpatice, mezo-oligotrofe cu 

Carex rostrata și Sphagnum recurvum 
9,67 ha 0,025 

Turbăriile atipice asociate lacurilor glaciare -care nu pot fi 

clasificate drept tinoave din Munții Retezat sunt localizate 

în etajul subalpin, între 1800 – 2000 m. Fiind asociate 

lacurilor glaciare, apar în locurile unde cuveta este mai 

mult sau mai puțin colmatată. 

Suprafață totală 35596,612 93,55  
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3.3. Specii de floră și faună de interes conservativ pentru care a fost declarată aria naturală 

protejată ROSCI0217 Retezat 

Descrierea generală a speciilor de interes comunitar este prezentată în Anexa 29 la Planul de 

management 

3.3.1. Plante superioare 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia 1389 Meesia longiseta  

Directiva Habitate: Anexa IIb. 

2 Informaţii specifice Specie cu prezență incertă în ROSCI0217 Retezat. 

Distribuția speciei: 

În România, specia nu a mai fost regăsită de mult timp. Prima și 

singura menționare a acestei specii din Munții Retezat o face Pall 

S. - 1964 din două locații: spre Tăul Judele și Lacul Galeșu. 

Autorul menționează că toate speciile de briofite determinate de la 

Lacul Galeșu au fost colectate de Csűrös și colab. în anii 1948 - 

1949 și 1956. Din Munții Țarcu specia este indicată în Mt. 

Bistrișoara -Bistricioara, material colectat de Boșcaiu N. în 1943. 

3 Statutul de prezenţă  prezență incertă 

4 Perioada de colectare 

a datelor 

Mai - Septembrie 2019 

Iulie - August 2020 

5 Distribuţia speciei  Specie cu prezență incertă în ROSCI0217 Retezat. 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia 4070* Campanula serrata  

Directiva Habitate: Anexele IIb şi IVb 

2 Informaţii specifice Distribuția speciei - date literatură: 

Munții Retezat: în jurul L. Zănoaga; Vârful Retezat - între 

jnepenișuri și juniperete, V. Pișăturile - între Tăul Negru și L. 

Gemenea, sub Poarta Bucura, V. Bucura - la L. Bucura; V. 

Lăpușnicul Mare, V. Pietrelor, Peleaga, Păpușa, coastele Custurii, 

V. Bucura, sub Poarta Bucura; Vârful Bucura; Căldarea Zănoguța; 
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Căldarea Zănoaga, Custura - Coasta Lăpușnic, Pasul Pietrile, 

Platoul Pârgu, Poarta Bucura, Vârful Peleaga, Vârful Retezat, 

Vârful Sașilor - S; Piule, Drăgșani; Căldarea Judele, Fața 

Retezatului, V. Bâlea - între Zlătuia și Tăul Negru; Fața 

Retezatului, Pișăturile, Tăul Negru, Tăul Gemenea de Sus, V. 

Judele, Vârful Judele, Căldarea Zănoguța, L. Zănoaga, Butea, 

Gura Bucurii, Vârful Bucura, Urcușul Pietrelor, Vârful Slăveiul, 

Vârful Șesele, Custura. Munții Țarcu-Godeanu: Mt. Țarcu, Izvorul 

Hidighiului, Mt. Tomeasa, Mt. Godeanu, Mt. Gugu. 

3 Statutul de prezenţă  rezident 

4 Statutul de prezenţă  izolată 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  prezență certă 

7 Perioada de colectare 

a datelor 

Mai - Septembrie 2019 

Iulie - August 2020 

8 Distribuţia speciei  Stâna de Râu, Vârful Custurii, între Şaua Retezat şi L. Gemenele, 

între Judele şi L. Zănoaga, Culmea Zlata, Culmea Slăveiu, Piatra 

Iorgovanului, Vârful Gugu, Vârful Merila Mică, Gorova, , V. 

Mării, Culmea Străunile, Vârful Albele, Platforma Borăscu, 

Vârful Baicu, alte staţiuni fără toponimie consacrată. 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa nr.12.1 la Planul de management 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia 1902 Cypripedium calceolus 

Directiva Habitate: Anexele IIb şi IVb. 

2 Informaţii specifice Distribuția speciei - date literatură: Pe Albele. 

3 Statutul de prezenţă  rezident 

4 Statutul de prezenţă  izolată 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  foarte rar 

7 Perioada de colectare a datelor Mai - Septembrie 2019; Iulie - August 2020 

8 Distribuţia speciei  Scorota - Buta L. 



81 

 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 12.2 a Planului de management 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia 2113 Draba dorneri; Directiva Habitate: Anexele IIb şi IVb. 

2 Informaţii specifice Distribuția speciei - date literatură: 

Munții Retezat: pe coama care se întinde sub Vârful Retezat - spre 

Valereasca; Piciorul Colțului -Vârful mijloc coamă dintre Vârful 

Valereasca și Vârful Retezat. Deşi este considerată endemică în 

Munţii Retezat, a fost observată şi în Munţii Făgăraş şi Munţii 

Bucegi - de pe cumpăna apelor dintre V. Cerbului şi V. Ialomiţei 

la 2300 m altitudine. Nu este totuşi exclus ca în unele dintre 

locurile citate să se afle Draba siliquosa şi nu Draba dorneri. 

Confirmări recente: în rezervaţia Gemenele şi Piciorul Colţului. 

3 Statutul de prezenţă  rezident 

4 Statutul de prezenţă  izolată 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  foarte rar 

7 Perioada de colectare 

a datelor 

Mai - Septembrie 2019 

Iulie - August 2020 

8 Distribuţia speciei  Culmea dintre Vălăreasca și Vârful Retezat. 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 12.3 a Planului de management 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia 1758 Ligularia sibirica 

Directiva Habitate: Anexele IIb şi IVb. 

2 Informaţii specifice Specie cu prezență incertă în ROSCI0217 Retezat. 

Distribuția speciei - date literatură: 

Literatura de specialitate nu menționează acest taxon din Munții 

Retezat sau Țarcu-Godeanu. Specia este semnalată în alte 

masive montane. 

3 Statutul de prezenţă  Nu este cazul. 
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4 Statutul de prezenţă  Nu este cazul. 

5 Statutul de prezenţă  Nu este cazul. 

6 Abundenţă  prezență incertă 

7 Perioada de colectare a 

datelor 

Mai - Septembrie 2019 

Iulie - August 2020 

8 Distribuţia speciei  Specie cu prezenţă incertă în ROSCI0217 Retezat. 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia 4122 Poa granitica Br.-Bl. ssp. disparilis 

Directiva Habitate: Anexele IIb şi IVb. 

2 Informaţii specifice Specie cu prezență incertă în ROSCI0217 Retezat. 

3 Statutul de prezenţă  Nu este cazul. 

4 Statutul de prezenţă  Nu este cazul. 

5 Statutul de prezenţă  Nu este cazul. 

6 Abundenţă  prezență incertă 

7 Perioada de colectare a datelor Mai - Septembrie 2019 

Iulie - August 2020 

8 Distribuţia speciei  Specie cu prezenţă incertă în ROSCI0217 Retezat. 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia 4116 Tozzia alpina ssp. carpathica  

Directiva Habitate: Anexele IIb şi IVb. 

2 Informaţii specifice Distribuția speciei - date literatură: 

Munții Retezat: L. Zănoaga; Piule; Indicată de autori ca stațiune 

nouă, în cuprinsul articolului nu se mai face nici o altă referire la 

specia menționată, deși se realizează o analiză detaliată a 

asociațiilor vegetale identificate în zona Piule - Piatra 

Iorgovanului - inclusiv relevee; sub Lacul Judele; V. Lăpușnicul 

Mare - lângă Gura Apei, Lunca Berhinii; P.N. Retezat, inclusiv 

rezervația Gemenele - indicată de Drăgulescu C., fără menționarea 
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sursei bibliografice. Munţii Țarcu-Godeanu: izvoarele V. 

Lăpuşnicul Mare - la Cascada Bistrei sub Mt. Ţarcu. 

3 Statutul de prezenţă  rezident 

4 Statutul de prezenţă  izolată 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  prezență certă 

7 Perioada de colectare 

a datelor 

Mai - Septembrie 2019 

Iulie - August 2020 

8 Distribuţia speciei  Valea Râului Bărbat, Valea Lăpușnicul Mare, Peleaga, Valea 

Râului Şes, Valea pr. Scocu Stănuleţilor; Valea Șteviei, 

Lăpușnicul Mare între cab. Rotunda și Sub Rotunda, Valea Rea. 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 12.4 a Planului de management 

 

3.3.2 Nevertebrate 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia 1078 Callimorpha quadripunctaria 

2 Informaţii specifice - 

3 Statutul de prezenţă  rezident  

4 Statutul de prezenţă  izolată 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  rară 

7 Perioada de colectare a 

datelor 

Mai - Septembrie 2019  

8 Distribuţia speciei  Specia este sporadic întâlnită în zona nordică a sitului, în 

lungul unor sectoare de drum forestier unde se găsește 

Eupatorium cannabinum 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 13.1 a Planului de management 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia 1060 Lycaena dispar 

2 Informaţii specifice - 
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3 Statutul de prezenţă  rezident  

4 Statutul de prezenţă  marginală 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  prezenţă certă 

7 Perioada de colectare a 

datelor 

Mai - Iulie 2019  

8 Distribuţia speciei  Specia a fost identificată în ochiuri de pajiște din interiorul 

sitului și din zona limitrofă  acestuia 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 13.2 a Planului de management 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia 1052 Hypodryas maturna 

2 Informaţii specifice - 

3 Statutul de prezenţă  rezident 

4 Statutul de prezenţă  izolată 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  prezenţă certă 

 

7 Perioada de colectare a 

datelor 

Mai - Iulie 2019  

8 Distribuţia speciei  Specia este prezentă în zonele de pajiște de la limita 

pădurilor de foioase din zona vestică a sitului 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 13.3 a Planului de management 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia 4039 Nymphalis vaualbum 

2 Informaţii specifice - 

3 Statutul de prezenţă  rezident  

4 Statutul de prezenţă  marginală 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  prezenţă certă 
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7 Perioada de colectare a 

datelor 

Mai - Iulie 2019  

8 Distribuţia speciei  Specia este o prezență rară în apropierea extremității estice a 

sitului, în zonele limitrofe pădurilor de foioase 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 13.4 a Planului de management 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia 4036 Leptidea morsei 

2 Informaţii specifice - 

3 Statutul de prezenţă  incertă 

6 Abundenţă  absentă  

7 Perioada de colectare 

a datelor 

Mai - Iulie 2019  

8 Distribuţia speciei  Specia nu a fost identificată în cadrul sitului. Exemplarele 

capturate de Leptidea sp. au fost toate identificate ca L. sinapis. 

Prezența speciei pe lista sitului ar putea fi rezultatul unei 

confuzii sau identificări eronate.  

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1. Specia 4034 Glyphipterix loricatella 

2. Informaţii specifice - 

3. Statutul de prezenţă  incertă  

6. Abundenţă  absentă 

7. Perioada de colectare a 

datelor 

Mai - Iulie 2019  

8. Distribuţia speciei  Specia nu a fost identificată în cadrul sitului. Situația speciei la 

nivel național este problematică, ultima semnalare a speciei fiind 

efectuată în urmă cu peste 20 de ani. 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
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1 Specia 1087 Rosalia alpina 

2 Informaţii specifice - 

3 Statutul de prezenţă  rezident 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  comună 

7 Perioada de colectare a 

datelor 

Mai - Iulie 2019  

8 Distribuţia speciei  Prezentă în arealele cu păduri de fag din cadrul sitului, unde 

se găsesc exemplare de arbori de vârste mari 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 13.5 a Planului de management 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia 4024 Pseudogaurotina excellens 

2 Informaţii specifice - 

3 Statutul de prezenţă  rezident 

4 Statutul de prezenţă  izolată 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  prezenţă certă  

7 Perioada de colectare a 

datelor 

Mai - Iulie 2019  

8 Distribuţia speciei  Prezentă sporadic în arealele de lizieră de pădure de foioase 

cu Lonicera nigra 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 13.6 a Planului de management 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia 4054 Pholidoptera transsylvanica 

2 Informaţii specifice - 

3 Statutul de prezenţă  rezident 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă  nativă 
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6 Abundenţă  comună 

7 Perioada de colectare a 

datelor 

Mai - Iulie 2019  

8 Distribuţia speciei  Prezentă frecvent în zone de pajiște și în luminișuri din 

pădurile de foioase 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 13.7 a Planului de management 

 

3.3.3. Ihtiofaună 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Cod EUNIS: 443 Barbus meridionalis 

Cod Natura 2000: 1138 

2 Informaţii specifice Specia nu a fost identificată în ROSCI0217. Pe baza datelor 

colectate și pe baza cerințelor ecologice ale speciei putem 

afirma că sunt foarte puține habitate care ar putea fi adecvate 

speciei în interiorul ROSCI0217. Sunt câteva râuri - Râul Mare, 

Râul Bărbat, Sibișel și Jiul de Vest - care îndeplinesc condițiile 

prielnice pentru această specie, în majoritatea cazurilor doar 

sectoarele aflate în aval de ROSCI0217, însă nici în aval de 

ROSCI0217 specia nu este prezentă în aceste râuri. Astfel 

considerăm că specia nu este prezentă în ROSCI0217 și nici nu 

poate urca în interiorul ROSCI0217 din habitatele care sunt în 

aval de ROSCI0217. 

3 Statutul de prezenţă  Specia nu a fost identificată în ROSCI0217. 

6 Abundenţă  Specia nu a fost identificată în ROSCI0217. 

7 Perioada de colectare a 

datelor 

07/2019 - 08/2020  

8 Distribuţia speciei  Specia nu a fost identificată în ROSCI0217. 

9 Distribuţia speciei  - 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Cottus gobio -Linnaeus, 1758 
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Cod EUNIS – 488  

Cod Natura 2000 1163 

2 Informaţii specifice Specia este prezentă în puține râuri din interiorul ROSCI0217. 

Acest lucru se datorează foarte probabil faptului că râurile au o 

pantă foarte mare și o viteză foarte rapidă la care se mai adaugă 

și mulțimea cascadelor/pragurilor naturale. Majoritatea râurilor 

nu sunt habitate adecvate pentru această specie, dacă ținem cont 

de cerințele ecologice ale speciei, privind viteza apei și înălțimea 

barierelor pe care specia poate să le depășească. Totuși în râurile 

cu condiții adecvate pentru Cottus gobio, specia este prezentă 

într-un număr destul de mare: Râul Buta - specia este prezentă și 

în amonte de captarea de pe râul Buta care însă nu are scară de 

pești, Jiul de Vest - doar în aval de ROSCI0217, din cauza 

fluctuației nivelului apei probabil specia nu urcă până la 

ROSCI0217 sau dacă urcă, doar ocazional urcă, pe timp de ape 

mari și cu debit constant, Râul Mare - popualție sănătoasă în aval 

de barajul Gura Apelor, Râul Șes -singurul râu cu habitat adecvat 

pe o secțiune mai lungă pentru această specie dintre râurile care 

intră în barajul Gura Apelor, Lăpușnicul Mic și Mare - doar în 

zona de confluență cu barajul Gura Apelor, Râul Sibișel - doar în 

aval de AP și Râu Bărbat -doar în aval de ROSCI0217. 

3 Statutul de prezenţă  rezident 

4 Statutul de prezenţă  Izolată - la nivel de ROSCI0217, însă e prezentă în majoritatea 

apelor cu habitate adecvate 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  rară - la nivel de ROSCI0217, însă e prezentă în majoritatea 

apelor cu habitate adecvate 

7 Perioada de colectare 

a datelor 

07/2019 -08/2020 

8 Distribuţia speciei  Specia a fost prezentă la următoarele râuri/pâraie: Bărbat, Buta, Jiu 

de vest, Lăpușnicul Mic, Râul Mare, Șes, Sibișel 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 14.1 a Planului de management 
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Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Eudontomyzon danfordi 

Cod EUNIS: 497, Cod Natura 2000: 4123 

2 Informaţii specifice Specia a fost identificată doar în râul Râul Mare, în aval de 

barajul Gura Apelor. Am identificat în marea majoritate larve, 

care trăiesc înfundate în mâl, mai ales în mâlul amestecat cu 

nisip, însă am identificat și exemplare adulte. Identificarea 

habitatelor și a exemplarelor a fost ușoră, specia fiind prezentă 

aproape la toate stațiile de colectare la nivelul râului. Din păcate 

în celelalte râuri studiate nu am identificat prezența habitatelor 

adecvate pentru larve, doar în cazul râului Bărbat și în acest caz 

doar cu mult în aval de limita ROSCI0217. 

3 Statutul de prezenţă  rezident 

4 Statutul de prezenţă  izolată 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  foarte rar - la nivel de ROSCI0217 foarte rar, însă la nivel de 

habitat adecvat în Râul Mare, specia este destul de comună 

7 Perioada de colectare a 

datelor 

07/2019, 08/2019, 09/2019, 10/2019, 08/2020 

8 Distribuţia speciei  Specia a fost prezentă Râul Bărbat și Râul Mare 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 14.2 a Planului de management 

 

PARCUL NAȚIONAL RETEZAT 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia 
Thymallus thymallus  

Cod EUNIS: 619, Cod Natura 2000: 1109 

2 Informaţii specifice 

Specia nu a fost identificată în Parcul Național Retezat. În 

literatura de specialitate cel mai probabil a fost semnalată greșit 

din interiorul ariei protejate. Pe baza datelor colectate și pe baza 

cerințelor ecologice a speciei țintă putem afirma că sunt foarte 
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Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

puține habitate care ar putea fi adecvate speciei în interiorul 

ROSCI0217. Sunt două râuri - Râul Mare și Râu Bărbat - care 

îndeplinesc condițiile pentru această specie, însă nici în aval de 

ROSCI0217 specia nu era prezentă în aceste râuri. Astfel 

considerăm că specia nu este prezentă în parc și nici nu poate urca 

din habitatele care sunt în aval. Habitatul ideal al speciei din 

interiorul parcului a fost Râul Mare, zona din aval de confluența 

Râului Șes cu Lăpușnicul Mare - Râul Mare și Lăpușnicul Mic, 

înainte de construirea barajului Gura Apelor. 

3 Statutul de prezenţă  Specia nu a fost identificată în Parcul național. 

4 Abundenţă   

5 
Perioada de 

colectare a datelor 

07/2019-08/2020  

6 Distribuţia speciei  prezență incertă 

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr 

crt 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Denumire actuală: Salmo trutta; Cod EUNIS: 9970 

2 Informaţii specifice 

Specia are cea mai largă răspândire dintre speciile de pești 

prezente în ROSCI0217. Dintre cele 86 de stații de 

colectare/habitate studiate, specia a fost identificată în 71 de stații 

de colectare. Cea mai mare densitate în apele curgătoare l-a avut 

în râul Râul Mare, în aval de barajul Gura Apelor, iar în ape 

stătătoare în lacurile Gemenele, Bucura și Galeșu. Subliniem că 

lacurile din ROSCI0217 nu sunt habitate originale ale speciei, ea 

fiind introdusă în aceste lacuri. A fost prezentă și în pâraie foarte 

mici, cum ar fi Radeșu Mic - afluent de dreapta al râului Râul 

Mare. Totodată menționăm că specia poate urca temporar în mai 

multe pâraie/afluenți mici de-a lungul habitatului prezentat mai 

jos, mai ales în perioada de reproducere. De aceea este foarte greu 
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Nr 

crt 
Informaţie/Atribut Descriere 

de localizat prezența speciei în toate habitatele potențiale, poate 

urca doar câteva sute de metri pentru reproducere, iar după 

eclozare larvele când ajung la o anumită dimensiune și devini 

juvenili activi, pot coborâ în aval. Astfel considerăm că mărimea 

habitatului identificat în cadrul inventarierii poate să fie mai mare 

chiar și cu 20% în realitate, în unele cazuri doar temporar. 

3 Statutul de prezenţă  rezident 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  comună 

7 
Perioada de 

colectare a datelor 

07/2019-08/2020 

8 Distribuţia speciei  

Specia a fost prezentă în următoarele lacuri: Gemenele, Judele, 

Zănoaga, Slăveiu, Bucura, Ana, Lia, Peleaga, Galeșu, Borăscu, 

Negru, Știrbu, Peleguța și Barajul Gura Apelor. Specia nu a fost 

prezentă în următoarele lacuri: Florica, Viorica, Ștevia, Țapului, 

Radeșului și Șesele. 

Specia a fost prezentă în următoarele ape curgătoare: Paroșul 

Mic, Galeș, Radeșu Mare, Bărbat, Berhina, Buta, Jiu de vest, 

Judele, Lăpușnicul Mic, Pârâul Mării, Paroșul Mare, Pârâul din 

Zlata, Radeșu Mic, Alb, Râul Mare, Lăpușnicul Mare, Șes, 

Râușor, Sibișel, Dobrun, Zlata. 

9 Distribuţia speciei  Este prezentată în 14.3 a Planului de management 

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr 

crt 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia 
Denumire actuală: Barbatula barbatula  

Cod EUNIS: 15405; Cod Natura 2000: 5565 

2 Informaţii specifice 
Specia a fost identificată doar la nivelul a 3 stații de colectare: pe 

râul Lăpușnicul Mic la două stații foarte apropiate de confluența 
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Nr 

crt 
Informaţie/Atribut Descriere 

râului în barajul Gura Apelor și pe râul Lăpușnicul Mare, tot la 

intrarea râului în barajul Gura Apelor. Specia nu a fost prezentă 

în foarte multe habitate posibil adecvate speciei însă considerăm 

că lipsa speciei este una naturală și nu din cauza impacturilor 

antropice. Totodată considerăm că specia este prezentă în zonele 

de confluență a râurilor Lăpușnicul Mic și Mare cu barajul Gura 

Apelor tocmai datorită prezenței barajului, care oferă speciei 

condiții adecvate însă în mod artificial, deoarece în aval de baraj 

în Râul Mare, specia nu este prezentă nici în aval de ROSCI0217. 

3 Statutul de prezenţă  rezident  

4 Statutul de prezenţă  marginală 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  
foarte rar  

- însă la nivel de habitat adecvat, specia este prezentă 

7 
Perioada de colectare 

a datelor 

07/2019, 08/2019, 09/2019, 10/2019, 08/2020 

8 Distribuţia speciei  
Specia a fost prezentă în râurile Lăpușnicul Mic și Lăpușnicul 

Mare 

9 Distribuţia speciei  Este prezentată în Anexa 14.4 a Planului de management 

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr.crt Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia 
Phoxinus phoxinus  

Cod EUNIS: 10031; Cod Natura 2000: 5785 

2 Informaţii specifice 

Specia, fiind una cu apariții neregulate ca și număr de 

exemplare, este prezentă totuși în majoritatea habitatelor 

adecvate. În râul Jiu specia a fost identificată doar în aval de 

ROSCI0217, ea probabil urcă foarte rar în ROSCI0217. Este 

prezentă în următoarele râuri studiate: Lăpușnicul Mic, 

Lăpușnicul Mare, Râul Mare și Râul Jiu - în aval de 

ROSCI0217. Totodată specia a fost identificată la nivelul 
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Nr.crt Informaţie/Atribut Descriere 

următoarelor ape stătătoare: Gemenele, Zănoaga, Slăveiu, 

Bucura, Peleaga, Galeșu, Borăscu și Gura Apelor 

3 Statutul de prezenţă  rezident 

4 Statutul de prezenţă  marginală 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  rară 

7 
Perioada de colectare 

a datelor 

07/2019 - 08/2020 

8 Distribuţia speciei  

Specia a fost prezentă în următoarele ape stătătoare: 

Gemenele, Zănoaga, Slăveiu, Bucura, Peleaga, Galeșu, 

Borăscu și Gura Apelor. 

Specia a fost prezentă la următoarele ape curgătoare - Jiu de 

vest doar în aval de ROSCI0217, Lăpușnicul Mic, Râul 

Mare, Lăpușnicul Mare, Șes. 

9 Distribuţia speciei  Este prezentată în Anexa 14.5 a Planului de management 

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Gobio gobio- Cod EUNIS: 10004; Cod Natura 2000: 5656 

2 Informaţii specifice 

Specia nu a fost identificată în ROSCI0217. Pe baza datelor 

colectate și pe baza cerințelor ecologice ale speciei, putem afirma 

că sunt foarte puține habitate care ar putea fi adecvate speciei în 

interiorul ROSCI0217. Sunt două râuri - Râul Mare, Râul Bărbat -

care îndeplinesc condițiile pentru această specie, în special 

sectoarele aflate în aval de ROSCI0217, însă nici în aval de 

ROSCI0217 specia nu era prezentă în aceste râuri. Astfel 

considerăm că specia nu este prezentă în ROSCI0217 și nici nu 

poate urca din habitatele care sunt în aval de ROSCI0217. 

3 Statutul de prezenţă  Specia nu a fost identificată în ROSCI0217. 

6 Abundenţă  Specia nu a fost identificată în ROSCI0217. 
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Nr. 

crt 
Informaţie/Atribut Descriere 

7 
Perioada de colectare 

a datelor 

07/2019-08/2020  

8 Distribuţia speciei  Specia nu a fost identificată în ROSCI0217. 

 

3.3.4. Herpetofaună 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia 638 - Bombina variegata 

2 Informaţii specifice Este mai puțin pretențioasă în alegerea habitatului, fiind găsită în 

bălți și băltoace temporare sau permanente, atât curate cât și 

poluate, chiar și cu concentrații mari de hidrogen sulfurat sau 

săruri, cu sau fără vegetație, mlaștini, pâraie cu curs mai lin, 

izvoare, inclusiv în apa strânsă în urme de utilaje. 

3 Statutul de prezenţă  rezident 

4 Statutul de prezenţă  marginală 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  rară 

7 Perioada de colectare 

a datelor 

Mai 2019 - August 2020 

8 Distribuţia speciei  Specia a fost observată în următoarele unități de relief: Masivul 

Retezat, Masivul Piule, Masivul Godeanu, Masivul Oslea și 

Masivul Țarcu, respectiv în Plaiul Soarbele, Lacul Soarbele, 

Valea Câmpușelului, Râu Bărbat, Buta, Tăurile Păpușa, Gura 

Apelor, Zănoaga, Valea Lăpușnicul Mare, Valea Scărișoara, 

Valea Găurii, Vârful Gugu, Valea Scocul Albelor, Râul Jiul 

Românesc, Râu Șes, Prislopul, Lunca Berhina, Cabana Gura 

Zlata, Valea Râul Mare, Pârâul Beagului, Pietrele, Corciova, 

Pârâul Zeicu și Șaua Iepii. 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 15.1 a Planului de management 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 
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Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia 241560 - Zootoca vivipara 

2 Informaţii specifice Șopârla de munte este foarte plastică în privința toleranței la 

umiditate - eurihigră. Preferă lizierele și locurile umede, fiind 

uneori asociată pe văile munților cu Lacerta agilis. Tolerează 

bine diferențele mari de temperatură de la munte. Specia a fost 

întâlnită în 174 de habitate unice la altitudini cuprinse între 1077 

și 2442 de metri. 

3 Statutul de prezenţă  rezident 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  comună 

7 Perioada de colectare 

a datelor 

Mai 2019 - August 2020 

8 Distribuţia speciei  UAT: Uricani, Tismana, Sălașu de Sus, Râu de Mori, Zăvoi, 

Teregova; 

Unități de relief: Masivul Retezat, Masivul Piule, Masivul 

Godeanu, Masivul Oslea, Masivul Țarcu. 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 15.2 a Planului de management 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia 713 - Lacerta agilis 

2 Informaţii specifice Au fost identificate 4 exemplare în 2 locuri din PNR în 

domeniul altitudinal 797 - 828 m. 

3 Statutul de prezenţă  rezident 

4 Statutul de prezenţă  marginală 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  foarte rară 

7 Perioada de colectare a 

datelor 

Mai 2019 - August 2020 

8 Distribuţia speciei  UAT: Râu de Mori  

Unități de relief: Masivul Retezat  



96 

 

Toponime: Capul Dealului, Cabana Gura Zlata  

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 15.3 a Planului de management 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia 766 - Podarcis muralis 

2 Informaţii specifice Au fost identificate 176 exemplare în 54 habitate unice din PNR 

în domeniul altitudinal 741 - 1362 m. 

3 Statutul de prezenţă  rezident 

4 Statutul de prezenţă  marginală 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  rară 

7 Perioada de colectare 

a datelor 

Mai 2019 - August 2020 

8 Distribuţia speciei  UAT: Uricani, Tismana, Râu de Mori, Zăvoi; 

Unități de relief: Masivul Retezat, Masivul Godeanu, Masivul 

Oslea, Masivul Țarcu; 

Toponime: Valea Câmpușelului, Gura Apelor, Pasul Jiu-Cerna, 

Valea Lăpușnicul Mare, Valea Scărișoara, Valea Lăpușnicul 

Mic, Valea Izvorul Branului, Râu Șes, Valea Râul Mare, Pârâul 

Tomeasa, Corciova, Pârâul Zeicu. 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 15.4 a Planului de management 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia 10605 - Anguis fragilis 

2 Informaţii specifice Având un caracter criptic specia a fost întâlnită rar în cadrul 

inventarierii efectuate. Au fost identificate 12 exemplare în 

10 habitate unice în domeniul altitudinal 744 - 1487 m. 

3 Statutul de prezenţă  rezident 

4 Statutul de prezenţă  marginală 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  rară 
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7 Perioada de colectare a 

datelor 

Mai 2019 - August 2020  

8 Distribuţia speciei  Unități de relief: Masivul Retezat, Masivul Piule, Masivul 

Țarcu; 

Toponime: Câmpul Mielului, Valea Lăpușnicul Mare, 

Cabana Gura Zlata, Valea Râul Mare, Pietrele, Vălăreasca.  

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 15.5 a Planului de management 

10 Alte informaţii privind 

sursele de informaţii 

Au fost luate în considerare și comunicări personale și 

fotografii de la cabanierii cabanei Pietrele. 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia 10697 - Vipera berus 

2 Informaţii specifice Specia a fost întâlnită într-un număr de 35 de exemplare la 

altitudini cuprinse între 1078 și 2154 de metri, ocupând 32 de 

habitate unice. Cele mai multe exemplare au fost găsite în 

Masivul Retezat.  

3 Statutul de prezenţă  rezident 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  comună 

7 Perioada de colectare a 

datelor 

Mai 2019 - August 2020 

8 Distribuţia speciei  Unități de relief: Masivul Retezat, Masivul Piule, Masivul 

Godeanu, Masivul Țarcu; 

Toponime: Plaiul Soarbele, Vârful Albele, Tăul Țapului, 

Buta, Vârful Drăgșanu, Zănoaga, Șesele, Bucura, Lăncițul, 

Valea Scorota, Valea Cârligului, Valea Lăpușnicul Mare, 

Valea Izvorul Branului, Piule, Peleaga, Stânișoara, Pietrele, 

Vălăreasca, Șaua Iepii. 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 15.6 a Planului de management 

10 Alte informaţii privind 

sursele de informaţii 

Au fost luate în considerare și comunicări personale și 

fotografii de la cabanierii cabanei Pietrele. 
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Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia 10593 - Salamandra salamandra 

2 Informaţii specifice Este caracteristică pădurilor de fag sau de fag în amestec cu alte 

foioase și cu conifere străbătute de pâraie. Nu se întâlnește în 

pădurile formate pe un substrat nisipos și nici în pădurile de 

conifere, la care pH-ul solului este acid. Au fost identificate un 

număr de 58 de exemplare în 27 habitate unice în intervalul 

altitudinal 688 - 1487 m. 

3 Statutul de prezenţă  rezident 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  rară 

7 Perioada de colectare 

a datelor 

Mai 2019 - August 2020 

8 Distribuţia speciei  Unități de relief: Masivul Retezat, Masivul Piule și Masivul Țarcu 

Toponime: Gâlma cu Fagi, Câmpul Mielului, Râu Bărbat, Gura 

Apelor, Pârâul Zlătuia, Valea Lăpușnicul Mare, Valea 

Țigăneștilor, Valea Râul Mare, Pietrele, Pârâul Tomeasa, Valea 

Radeșul Mare, Râul Nucșorului, Pârâul Zeicu și Pârâul lui Tudor. 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 15.7 a Planului de management 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia 10599 - Triturus vulgaris 

2 Informaţii specifice Specia nu a fost identificată în teritoriul administrativ al 

Parcului Național Retezat și nici nu se încadrează la nivel de 

areal în domeniul altitudinal din interiorul Parcului Național 

Retezat. 

3 Statutul de prezenţă  -incertă 

4 Abundenţă  - 

5 Perioada de colectare a Mai 2019 - August 2020 
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datelor 

6 Distribuţia speciei  - 

7 Alte informaţii privind 

sursele de informaţii 

Specia a fost identificată în trecut în Masivul Retezat, în 

afara limitelor Parcului Național Retezat, de către dr. Ioan 

Ghira într-un habitat acvatic care a fost distrus între timp. 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia 10595 - Triturus alpestris 

2 Informaţii specifice Au fost identificate 3484 exemplare în 111 habitate unice, în 

habitate acvatice cu suprafețe până la 750 mp și adâncimi de 5 - 

100 cm, în domeniul altitudinal 893 - 2140 m. 

3 Statutul de prezenţă  rezident 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  comună 

7 Perioada de colectare 

a datelor 

Mai 2019 - August 2020 

8 Distribuţia speciei  UAT: Uricani, Tismana, Sălașu de Sus, Râu de Mori, Zăvoi  

Unități de relief: Masivul Retezat, Masivul Piule, Masivul 

Godeanu, Masivul Țarcu  

Toponime: Plaiul Soarbele, Stâna din Râu, Buta, Tăurile Păpușa, 

Gura Apelor, Zănoguța, Zănoaga, Șesele, Bucura, Valea 

Lăpușnicul Mare, Valea Scărișoara, Valea Găurii, Râu Șes, 

Lunca Berhina, Valea Râul Mare, Valea Galeșu, Valea Radeșul 

Mare, Corciova, Vârful Baicu, Pârâul lui Tudor. 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 15.8 a Planului de management 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia 10579 - Bufo bufo 

2 Informaţii specifice Au fost identificate 12820 exemplare, inclusiv larve, în 164 

habitate acvatice cu suprafețe de până la 750 mp și adâncimi de 
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la 5 la 100 cm, în domeniul altitudinal 611 - 2108 m. 

3 Statutul de prezenţă  rezident 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  comună 

7 Perioada de colectare 

a datelor 

Mai 2019 - August 2020 

8 Distribuţia speciei  Unități de relief: Masivul Retezat, Masivul Piule, Masivul 

Godeanu, Masivul Oslea, Masivul Țarcu; 

Toponime: Plaiul Soarbele, Lacul Soarbele, Vârful Albele, Valea 

Câmpușelului, Tăul Țapului, Buta, Tăurile Păpușa, Gura Apelor, 

Zănoguța, Zănoaga, Șesele, Valea Lăpușnicul Mare, Valea 

Scărișoara, Valea Găurii, Stâna La Iancu, Valea Izvorul Branului, 

Vârful Branul, Valea Scocul Albelor, Lacul Iezer, Râu Șes, 

Lunca Berhina, Valea Peleaga, Cabana Gura Zlata, Valea Râul 

Mare, Pârâul Beagului, Vălăreasca, Râul Nucșorului, Vârful 

Borăscu Mare, Stâna Borăscu, Cheia Scocului, Corciova, Pârâul 

Zeicu, Vârful Baicu, Pârâul lui Tudor, Pârâul Vălăreasca. 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 15.9 a Planului de management 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia 778 - Rana dalmatina 

2 Informaţii specifice Specia nu a fost identificată în teritoriul administrativ al 

Parcului Național Retezat și nici nu se încadrează la nivel de 

areal în domeniul altitudinal din interiorul Parcului Național 

Retezat. 

3 Statutul de prezenţă  -incertă 

7 Perioada de colectare a 

datelor 

Mai 2019 - August 2020 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
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1 Specia 787 - Rana temporaria 

2 Informaţii specifice Majoritatea adulților părăsesc apa după împerechere și duc o 

viață terestră putând fi întâlniți la mari distanțe de apă. Poate fi 

găsită în orice habitat cu umiditate suficient de mare pentru a-i 

asigura supraviețuirea. Au fost identificate 21278 exemplare, 

inclusiv larve, în 335  de habitate unice, în habitate acvatice cu 

suprafețe până la 750 mp și adâncimi de 0 - 100 cm, în domeniul 

altitudinal 733 - 2258 m. 

3 Statutul de prezenţă  rezident 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă  nativ 

6 Abundenţă  comună 

7 Perioada de colectare 

a datelor 

Mai 2019 - August 2020 

8 Distribuţia speciei  Unități de relief: Masivul Retezat, Masivul Piule, Masivul 

Godeanu, Masivul Oslea, Masivul Țarcu; 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 15.10 a Planului de management 

 

3.3.5. Avifaună 

SPECII ROSPA0084 Munții Retezat 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Aegolius funereus 

2 Informaţii specifice Este o specie cu preferințe ridicate pentru pădurile bătrâne de 

conifere, în special molidișuri, dar ocazional poate apărea și în 

păduri de amestec, unde există arbori bătrâni cu scorburi, acestea 

fiind locuri pentru cuibărit. 

În urma aplicării metodologiilor, în sit, specia a fost identificată 

în mai multe locații, în total 21 de exemplare, din care 11 pe 

puncte de observație iar 10 înafara acestora. 

3 Statutul de prezenţă  rezident 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă  nativă 
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Nr Informaţie/Atribut Descriere 

6 Abundenţă  comună 

7 Perioada de colectare 

a datelor 

7-14 Mai 2019 

8 Distribuţia speciei  În aria protejată specia are o distribuție relativ largă, fiind întâlnită 

în special în pădurile dense de conifere. Distribuția speciei este 

influențată - dependentă și de numărul scorburilor de Dryocopus 

martius, pe care le folosește pentru cuibărit. 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 16.1 a Planului de management 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Alcedo atthis - 855 

2 Informaţii specifice În urma aplicării metodologiilor pe teren, specia nu a 

fost identificată în sit. 

4 Statutul de prezenţă  prezenţă incertă 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  prezenţă incertă 

7 Perioada de colectare a datelor 25Aprilie - 04 Iulie 

8 Distribuţia speciei  Specia nu a fost identificată în cadrul sitului. 

9 Distribuţia speciei  Nu este cazul 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Aquila chrysaetos – 894 

2 Informaţii specifice În cursul evaluării nu au fost detectate amenințări asupra speciei 

în limitele parcului național. 

3 Statutul de prezenţă  rezident 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  rară 

7 Perioada de colectare 

a datelor 

Evaluare sistematică: 05/2019 – 06/2019 

Observații ocazionale: 05/2019 – 05/2020 
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Nr Informaţie/Atribut Descriere 

8 Distribuţia speciei  În cursul evaluării acvila de munte a fost observată de pe 6 din 

cele 31 puncte, iar numărul total al exemplarelor observate era 10 

- 11. Pe baza acestor rezultate au fost identificate în mod clar 3 

teritorii: 

1. Gura Zlata - Un exemplar a intrat cu hrană - cu un pui de capră 

neagră la locul unde este suspectat cuibul și a ieșit fără aceasta. 

Acest comportament este un semn considerat cuibărit sigur 

conform metodologiei Atlasului European al Păsărilor 

Cuibăritoare, derulat de European Bird Census Council -EBCC, 

metodologie folosită și de ornitologii din România. Această 

pereche, compusă din 2 adulți, a fost observată în mai multe 

rânduri și în afara evaluării sistematice de către experții 

responsabili evaluării păsărilor. Perechea este una stabilă, care a 

fost identificată și în 2007 de către Asociația Grupul Milvus într-

o evaluare similară, iar pe baza discuțiilor cu localnicii la vremea 

respectivă, era o pereche cunoscută și înainte de 2007. 

2. Zona Lacului de Acumulare Gura Apelor: în această zonă în 

cursul evaluării sistematice au fost observate cel puțin 3 

exemplare de pe 3 puncte: un adult, un subadult și un imatur în al 

patrulea an calendaristic - vârstă de 3 ani. Primele două exemplare 

alcătuiesc probabil perechea, iar imaturul poate fi un exemplar 

neteritorial. Nu este exclus însă, că este vorba de două teritorii, 

pentru că imaturii cu vârsta de 3 ani pot ocupa deja teritorii - dar 

pot fi și neteritoriali. 

3. Culmea Piule, Retezatul Mic: în această zonă a fost observat 

un exemplar adult și un imatur în al treilea an calendaristic - vârstă 

de 2 ani. Acesta din urmă, deși nu este complet exclus să fie 

perechea adultului, este cel mai probabil un exemplar neteritorial. 

În această zonă a fost identificată o pereche în 2007, care cuibărea 

în apropierea Câmpului Mielului, dar teritoriul includea și 

Culmea Piule. 

  4. Acestă pereche a fost observată și în 2010 la Câmpul Mielului. 
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Nr Informaţie/Atribut Descriere 

În cursul acestei evaluări specia nu a fost observată la Câmpul 

Mielului, astfel este posibil, că are un cuib alternativ într-o zonă 

diferită sau nu cuibărea anul acesta, prin urmare se deplasa la 

distanțe mai mari față de locul cuibului. 

Adițional acestor observații, un exemplar cu vârsta de 3 - 4 ani - 

în al 4-lea sau al 5-lea an calendaristic a fost observat la Culmea 

Stânișoara în cursul evaluării sistematice, fiind observat în zonă 

ulterior și în cursul altor ieșiri pe teren de alți observatori. Acest 

exemplar părea destul de sedentar, dar nu poate fi considerat un 

teritoriu datorită faptului, că este vorba de un imatur fără pereche. 

Situația însă se poate schimba în viitor, dacă pasărea ține teritoriul 

în continuare și găsește și pereche. 

Menționăm, totodată, că în trecut au mai fost identificate 2 

perechi în afara limitelor parcului, care ocazional folosesc 

teritoriul parcului pentru căutarea hranei. Aceste perechi sunt: 

- în 2007 a mai fost identificat o pereche în Valea Râului 

Bărbat, dar de pe puncte de observație din afara limitelor 

parcului, care nu au fost vizate de studiul prezent. Perechea 

a fost observată în interiorul limitelor parcului și în august 

2019. Această pereche cuibărește aproape sigur în afara 

parcului, dar ocazional folosește și habitatele din parc 

pentru căutarea hranei. 

- o pereche cuibărește în Valea Cernei, la Ciucevele Cernei. 

Ocazional și această pereche, cu prezența confirmată 

ultima dată în 2016, poate folosi teritoriul Parcului 

Național Retezat - zona Godeanu pentru căutarea hranei. 

Este posibil, ca o parte dintre observațiile din Godeanu din 

toamna anului 2020 să se refere la această pereche. 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 16.1 a Planului de management 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 
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Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Acvila țipătoare mică preferă păduri de dimensiuni medii, 

cuibărind de regulă aproape de lizieră sau în vecinătatea unei 

poieni. În România cel mai mare efectiv şi densitate se găseşte 

în partea de est şi sud-est a Transilvaniei. 

2 Informaţii specifice Reproducere 

3 Statutul de prezenţă  Nu este cazul 

4 Statutul de prezenţă  Acvila țipătoare mică preferă păduri de dimensiuni medii, 

cuibărind de regulă aproape de lizieră sau în vecinătatea unei 

poieni. În România cel mai mare efectiv şi densitate se găseşte 

în partea de est şi sud-est a Transilvaniei. 

5 Statutul de prezenţă  Specia nu a fost identificată în timpul inventarierilor, însă nu 

putem exclude cuibărirea ei în sit. 

6 Abundenţă  Prezență incertă 

7 Perioada de colectare 

a datelor 

Iunie 2019 – Iulie 2019 

8 Distribuţia speciei  Specia nu a fost identificată în sit, dar prezintă habitat potențial. 

9 Distribuţia speciei  Nu este cazul 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Bonasa bonasia – 913 

2 Informaţii specifice Ierunca de obicei trăieşte în păduri de conifere mature 

nederanjate dar poate fi prezentă şi în păduri mixte sau de 

foioase, de exemplu în păduri de fag. La nivelul sitului Munții 

Retezat a fost regăsită în habitate propice speciei. 

3 Statutul de prezenţă  rezident 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  comună 

7 Perioada de colectare 

a datelor 

Aprilie 2019 – Mai 2019; August 2020 

8 Distribuţia speciei  Specia este întâlnită regulat în zonele de pădure. 
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Nr Informaţie/Atribut Descriere 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 16.1 a Planului de management 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Bubo bubo – 919 

2 Informaţii specifice Această specie preferă zonele cu stâncării și chei, carierele de 

piatră și clădirile, precum și zonele forestiere. Până acum în 

ROSPA0084 – Munții Retezat, nu au fost aplicate 

metodologiile cu stimulare vocală a speciei, doar au fost 

urmărite zonele de prezență ale speciei. Nu au fost identificate 

semne care să ateste prezența speciei. 

3 Statutul de prezenţă  rezident 

4 Statutul de prezenţă  izolat 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  rară 

7 Perioada de colectare a 

datelor 

2019-2020 

8 Distribuţia speciei  Specia nu a fost identificată, însă având în vedere dificultatea 

terenului și mai ales etologia speciei - extrem de ascunsă și 

precaută, nu excludem existența unui număr mic de indivizi. 

9 Distribuţia speciei  Nu este cazul 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Caprimulgus europaeus – 941 

2 Informaţii specifice Caprimulgul preferă pădurile de conifere cu soluri nisipoase, 

zone stepice cu tufăriș dar și mlaștini uscate sau păduri tinere. În 

sit poate fi întâlnit izolat în habitate deschise sau semideschise 

naturale. Mai rar poate apărea și în golul alpin. 

3 Statutul de prezenţă  reproducere 

4 Statutul de prezenţă  izolat 

5 Statutul de prezenţă  nativă 
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Nr Informaţie/Atribut Descriere 

6 Abundenţă  rară 

7 Perioada de colectare 

a datelor 

24 Iunie – 02 Iulie 2019 

8 Distribuţia speciei  Specia este rară la nivelul sitului, în cadrul colectării datelor din 

teren fiind înregistrată în total de doar 11 ori, din care 7 observații 

au fost făcute în cursul implementării metodologiei, iar celelalte 

4 observații au fost făcute în cursul celorlalte inventarieri. 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 16.1 a Planului de management 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Ciconia nigra – 970 

2 Informaţii specifice Barza neagră este strâns legată de climatul continental, trăind în 

principal în păduri întinse, mlăştinoase cu caracter mozaicat, 

traversate de râuri, braţele moarte ale acestora, pâraie, lacuri, 

pajişti umede. În urma aplicării metodologiilor de teren, specia 

nu a fost identificată în sit. 

3 Statutul de prezenţă  reproducere 

4 Statutul de prezenţă  Specia nu a fost identificată în timpul inventarierilor, însă nu 

putem exclude cuibărirea ei în sit. 

5 Statutul de prezenţă  nativ 

6 Abundenţă  prezență incertă 

7 Perioada de colectare 

a datelor 

Iunie 2019 – Iulie 2019 

8 Distribuţia speciei  Specia nu a fost identificată în sit, dar prezintă habitat potențial. 

9 Distribuţia speciei  Nu este cazul 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Circaetus gallicus – 972 

2 Informaţii specifice Șerparul preferă să cuibărească în zonele muntoase xerofile cu 

stâncării, unde găseşte păduri cu arbori pentru amplasarea cuibul, 
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Nr Informaţie/Atribut Descriere 

şi habitate cu reptile, hrana lui preferată. În situl ROSPA0084 a 

fost identificat în partea de sud a acestuia, fiind înregistrate 3 

exemplare. 

3 Statutul de prezenţă  reproducere 

4 Statutul de prezenţă  izolată 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  rară 

7 Perioada de colectare 

a datelor 

Iunie 2019 – Iulie 2019 

8 Distribuţia speciei  În urma aplicării metodologiilor de monitorizare, specia a fost 

întâlnită într-un număr mic de locații din perimetrul ariei 

protejate. Singurele observații se regăsesc în partea de sud a 

sitului, fiind vorba de 3 exemplare. 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 16.1 a Planului de management 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Crex crex – 995 

2 Informaţii specifice Evaluarea speciei este destul de problematică, date fiind 

fluctuațiile numerice - populaționale mari pentru această specie. 

Fiind dependentă de fânațe umede, în anii secetoși specia poate 

înregistra efective reduse, fără ca acest fapt să reflecte un declin 

al populației. În perioada de evaluare, specia a fost identificată în 

interiorul sitului în trei locații. O singură observație provine din 

alte metodologii. 

Foarte rar poate apărea și în golul alpin și subalpin. 

3 Statutul de prezenţă  reproducere 

4 Statutul de prezenţă  izolat 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  rară 

7 Perioada de colectare 

a datelor 

24 Iunie – 02 Iulie 2019 
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Nr Informaţie/Atribut Descriere 

8 Distribuţia speciei  În ROSPA0084 au fost observate 4 exemplare  

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 16.1 a Planului de management 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Dendrocopos leucotos - 1007 

2 Informaţii specifice Specia ocupă habitatele de păduri de foioase în cadrul cărora 

sunt prezenți arbori morți pe picior și arbori putrezi la nivelul 

solului. 

3 Statutul de prezenţă  rezidentă 

4 Statutul de prezenţă  marginală 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  rară 

7 Perioada de colectare a 

datelor 

17 Aprilie – 03 Iunie 2019, 19 Septembrie 2019 și 15 Aprilie 

2020 

8 Distribuţia speciei  Specia a fost observată în zonele mai joase din cadrul sitului,în 

cadrul habitatelor de păduri de foioase sau amestec, unde 

predomină fagul și arborii morți pe picior. 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 16.1 a Planului de management 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Dendrocopos medius - 1011 

2 Informaţii specifice În urma aplicării metodologiilor pe teren, specia nu a fost 

identificată în sit. 

4 Statutul de prezenţă  prezenţă incertă 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  prezenţă incertă 

7 Perioada de colectare a 

datelor 

17 Aprilie – 03 Iunie 2019, 19 Septembrie 2019 și 15 

Aprilie 2020 

8 Distribuţia speciei  Specia nu a fost identificată în sit. 

9 Distribuţia speciei  Nu este cazul 
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Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Dryocopus martius - 1014 

2 Informaţii specifice Specia preferă habitatele forestiere cu arbori bătrâni, fiind 

prezentă atât în pădurile de foioase, cât și în cele de amestec sau 

cele de la altitudini mai mari, compuse din conifere. 

3 Statutul de prezenţă  rezident 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  comună 

7 Perioada de colectare a 

datelor 

17 Aprilie – 03 Iunie 2019, 19 Septembrie 2019 și 15 Aprilie 

2020 

8 Distribuţia speciei  Specia a fost observată în cadrul tuturor tipurilor de habitate 

forestiere - foioase, de amestec și de conifere acolo unde sunt 

prezenți arbori bătrâni. 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 16.1 a Planului de management 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Falco peregrinus – 1038 

2 Informaţii specifice În cursul evaluării nu au fost detectate amenințări asupra speciei 

în limitele parcului național. 

3 Statutul de prezenţă  rezident și/sau reproducere 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  rară 

7 Perioada de colectare 

a datelor 

Evaluare sistematică: 05/2019-06/2019 

 

8 Distribuţia speciei  În cursul evaluării, șoimul călător a fost observat în 10 din cele 

31 puncte, iar numărul total al exemplarelor observate este de 

12-13. Pe baza acestor rezultate estimăm numărul perechilor 

cuibăritoare în Parcul Național Retezat la 6 -8 perechi. 
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Nr Informaţie/Atribut Descriere 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 16.1 a Planului de management 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Ficedula albicollis - 1043 

2 Informaţii specifice Specia se regăsește în habitatele de păduri de foioase și păduri 

de amestec unde sunt prezenți arbori bătrâni, scorburoși, 

necesari pentru cuibărire. 

3 Statutul de prezenţă  reproducere 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  comună 

7 Perioada de colectare a 

datelor 

17 Aprilie – 18 Iulie 2019 

8 Distribuţia speciei  Specia a fost observată în cadrul sitului în interiorul pădurilor 

de foioase și de amestec, cu arbori bătrâni. 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 16.1 a Planului de management 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Ficedula parva - 1045 

2 Informaţii specifice Se regăsește în habitatele forestiere în cadrul cărora vârsta 

arborilor este mare, cu mult lemn mort și strat arbustiv redus, 

preferând pădurile de fag. 

3 Statutul de prezenţă  reproducere 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  comună 

7 Perioada de colectare a 

datelor 

17 Aprilie – 18 Iulie 2019 

8 Distribuţia speciei  Are o distribuție largă, fiind găsită în pădurile bătrâne de fag. 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 16.1 a Planului de management 
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Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Glaucidium passerinum – 1067 

2 Informaţii specifice Preferă porţiunile interioare dense şi înalte ale pădurilor pentru 

cuibărit, iar pentru vânătoare luminişurile, marginile de păduri, 

mlaştinile montane, poienile, locurile avalanşelor.  

3 Statutul de prezenţă  rezidentă 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  comună 

7 Perioada de colectare a 

datelor 

Septembrie – Octombrie 2019 

8 Distribuţia speciei  Specia a fost întâlnită într-un număr mare de locații din 

perimetrul ariei protejate. 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 16.1 a Planului de management 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Lanius collurio - 1098 

2 Informaţii specifice Specia se regăsește în habitate deschise cu tufișuri sau arbuști 

izolați, dar evită altitudinile ridicate, având astfel o distribuție 

insulară. 

3 Statutul de prezenţă  reproducere 

4 Statutul de prezenţă  izolată, 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  foarte rară 

7 Perioada de colectare a 

datelor 

17 Aprilie – 18 Iulie 2019 

8 Distribuţia speciei  Specia are o distribuție restrânsă, fiind observată în două 

puncte în apropierea acumulării Gura Apelor, în perioada de 

cuibărire. 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 16.1 a Planului de management 
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Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Pernis apivorus – 1195 

2 Informaţii specifice Viesparul este o specie caracteristică pădurilor de foioase și 

conifere dar care conțin zone deschise sau poieni. La nivelul 

sitului ROSPA0084 Munții Retezat, specia a fost identificată în 

mod uniform, cu observații din zonele 

joase până la cele înalte, în apropierea pădurilor. 

3 Statutul de prezenţă  reproducere 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  comună 

7 Perioada de colectare 

a datelor 

Iunie 2019 – Iulie 2019 

8 Distribuţia speciei  La nivelul sitului ROSPA0084 Munții Retezat, specia a fost 

identificată în mod uniform, cu observații din zonele joase până 

la cele înalte, în apropierea pădurilor. Lipsește din golul alpin. 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 16.1 a Planului de management 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

2 Informaţii specifice Specia este caracteristică pădurilor bătrâne de molid bogate în 

lemn mort. 

3 Statutul de prezenţă  rezidentă 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  comună 

7 Perioada de colectare a 

datelor 

Aprilie –Iunie 2019, Septembrie 2019 și Aprilie 2020 

8 Distribuţia speciei  Specia a fost observată în majoritatea habitatelor forestiere de 

molid din cadrul sitului, predominant în zonele bogate în lemn 

mort, cu arbori doborâți de vânt sau avalanșe. 
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9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 16.1 a Planului de management 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Picus canus - 1218 

2 Informaţii specifice Specia se regăsește în cadrul pădurilor de foioase mai umede, 

până la limita superioară a fagului, întâlnită și în păduri de 

amestec. 

3 Statutul de prezenţă  rezidentă 

4 Statutul de prezenţă  marginală 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  comună 

7 Perioada de colectare a 

datelor 

17 Aprilie – 03 Iunie 2019, 19 Septembrie 2019 și 15 Aprilie 

2020 

8 Distribuţia speciei  Specia a fost observată în zonele cu altitudini mai mici din cadrul 

sitului, în zona de distribuție a habitatelor de făgete, în lungul 

văilor umede, până la limita superioară a fagului unde apare în 

amestec 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 16.1 a Planului de management 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Strix uralensis – 1289 

2 Informaţii specifice Conform datelor din teren, specia are o prezență comună. A fost 

identificată pe văi, în păduri de fag sau amestec. 

3 Statutul de prezenţă  rezidentă 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  rară 

7 Perioada de colectare 

a datelor 

07.10-14.10.2019 

8 Distribuţia speciei  Huhurezul mare preferă în principal pădurile de fag și cele mixte. 

Se stabilește și în păduri de conifere dar mai rar. În ROSPA0084 
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Nr Informaţie/Atribut Descriere 

Munții Retezat domină pădurile de conifere, din acest motiv 

huhurezul mare este relativ rar, cu distribuție sporadică. 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 16.1 a Planului de management 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Tetrao urogallus – 1315 

2 Informaţii specifice Favorizează pădurile de conifere mature diverse din punct de 

vedere al speciilor de arbori cu părţi deschise şi cu o vegetaţie 

interioară bogată. În cadrul sitului ROSPA0084 – Munții Retezat 

au fost vizitate 3 locuri de rotit. 

3 Statutul de prezenţă  rezidentă 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  comună 

7 Perioada de colectare 

a datelor 

Aprilie 2019 – Mai 2019 

8 Distribuţia speciei  În urma aplicării metodologiilor de monitorizare, specia a fost 

întâlnită într-un număr relativ mare de locații la locurile de 

rotit. Suplimentar au fost înregistrate5 alte locații în cadrul 

colectării datelor nesistematice. 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 16.1 a Planului de management 

 

Specii de interes conservativ din Parcul Național Retezat 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Anas platyrhynchos – 869 

2 Informaţii specifice 

Se regăsește în apropierea apelor încet curgătoare sau stătătoare, 

adăpostite, fără preferință față de mărimea acestora. Evită în 

general apele adânci, expuse. 

3 Statutul de prezenţă  reproducere 
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Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

4 Statutul de prezenţă  izolată  

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  foarte rară 

7 
Perioada de 

colectare a datelor 

25 Aprilie – 04 Iunie 2019 

8 Distribuţia speciei  

Specia s-a regăsit pe o baltă de lângă lacul de acumulare Gura 

Apelor, lacul de baraj nefiind un habitat adecvat pentru cuibărirea 

speciei. 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 16.2 a Planului de management 

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia 
Anas querquedula – 871; Anexa II a Directivei consiliului 

2009/147/EC - Directiva Păsări. 

2 Informaţii specifice 

Specia preferă habitatele de apă dulce, de mică adâncime, 

bogate în vegetație. Aceste habitate lipsesc în interiorul sitului. 

Până în momentul de față specia nu a fost identificată în 

interiorul sitului. 

 3 Statutul de prezenţă  prezență incertă 

6 Abundenţă  prezență incertă 

7 
Perioada de colectare a 

datelor 

August - Septembrie 2019 

8 Distribuţia speciei  Specia nu a fost identificată în sit. 

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Accipiter gentilis – 838 

2 Informaţii specifice 
Uliul porumbar preferă pădurile - în special cele de conifere - 

cu poieni mari și spații deschise adiacente. În aria studiată de 

https://ro.wikipedia.org/wiki/P%C4%83dure
https://ro.wikipedia.org/wiki/Conifere
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Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

către noi au fost două observații ale speciei către limitele 

parcului. 

3 Statutul de prezenţă  rezidentă 

4 Statutul de prezenţă  izolată 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  rară 

7 
Perioada de colectare a 

datelor 

Iunie 2019 – Iulie 2019 

8 Distribuţia speciei  

În urma aplicării metodologiilor de monitorizare, specia a fost 

întâlnită într-un număr foarte mic de locații din perimetrul 

ariei protejate. 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 16.2 a Planului de management 

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr 

crt 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Accipiter nisus – 840 

2 Informaţii specifice 

Uliul păsărar este o specie ce vânează adesea în habitate 

închise, fapt pentru care este greu de observat. Specia a fost 

observată în cadrul Parcului Național Retezat în zonele sau în 

apropierea zonelor forestiere. 

3 Statutul de prezenţă  rezidentă 

4 Statutul de prezenţă  marginală 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  rară 

7 
Perioada de colectare a 

datelor 

Iunie 2019 – Iulie 2019 

8 Distribuţia speciei  

În urma aplicării metodologiilor de monitorizare, specia a 

fost întâlnită într-un număr foarte mic de locații din 

perimetrul ariei protejate. 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 16.2 a Planului de management 
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Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr 

crt 
Informaţie/Atribut 

Descriere 

1 Specia Buteo buteo – 926 

2 Informaţii specifice 

Șorecarul comun preferă pădurile cu poieni largi și/sau 

terenuri agricole în apropiere. În Parcul Național Retezat a 

fost observat în special în zona lacului de acumulare. 

3 Statutul de prezenţă  rezidentă 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită  

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  comună 

7 
Perioada de colectare a 

datelor 

Iunie 2019 – Iulie 2019 

8 Distribuţia speciei  

În urma aplicării metodologiilor de monitorizare, specia a 

fost întâlnită într-un număr relativ mare de locații din 

perimetrul ariei protejate. 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 16.2 a Planului de management 

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Buteo lagopus – 927 

2 Informaţii specifice 

Întrucât preferă în general zonele sudice, cu terenuri deschise 

cu vegetație joasă, în sit poate fi întâlnit rar.  

Până în momentul de față specia nu a fost identificată în 

interiorul sitului. 

 3 Statutul de prezenţă  incertă  

6 Abundenţă  rară  

7 
Perioada de colectare 

a datelor 

august-septembrie. 

8 Distribuţia speciei  Specia nu a fost identificată în aria protejată. 

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 
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Nr 

crt 
Informaţie/Atribut 

Descriere 

1 Specia Hieraaetus pennatus – 1075 

2 Informaţii specifice 

Acvila mică preferă zonele forestiere cu numeroase spații 

deschise, cu pajiști pe suprafețe extinse situate la altitudini 

mici și medii. 

3 Statutul de prezenţă  prezenţă incertă 

6 Abundenţă  prezenţă incertă 

7 
Perioada de colectare 

a datelor 

Iunie 2019 – Iulie 2019 

8 Distribuţia speciei  
Specia nu a fost identificată în timpul recensământului pentru 

păsările răpitoare cuibăritoare diurne. 

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Falco columbarius – 1034 

2 Informaţii specifice 

Preferă în general habitate deschise de câmpie sau de deal, cu 

precădere în zonele agricole. Până în momentul de față, în 

interiorul sitului, specia nu a fost identificată.  

 3 Statutul de prezenţă  iernare, odihnă şi hranire / pasaj,  

4 Statutul de prezenţă  izolată 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  rară  

7 
Perioada de 

colectare a datelor 

August - Septembrie 2019 

8 Distribuţia speciei  Specia nu a fost identificată în sit. 

 

Tabel B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr 

crt 
Informaţie/Atribut 

Descriere 

1 Specia Falco tinnunculus – 1041 

2 Informaţii specifice 
Vânturelul roșu preferă zonele deschise cu pâlcuri sau 

aliniamente de arbori, cu terenuri agricole sau pajiști. Specia a 
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Nr 

crt 
Informaţie/Atribut 

Descriere 

fost observată în mod uniform, pe toată suprafața Parcului 

Național Retezat. 

3 Statutul de prezenţă  reproducere 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită  

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  comună 

7 
Perioada de colectare 

a datelor 

Iunie 2019 – Iulie 2019 

8 Distribuţia speciei  

În urma aplicării metodologiilor de monitorizare, specia a fost 

întâlnită într-un număr foarte mare de locații din perimetrul 

ariei protejate. Distribuţia este prezentă în Anexa 16.2 a 

Planului de management 

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Falco subbuteo – 1040 

2 Informaţii specifice 

Șoimul rândunelelor este o specie de pradă foarte agilă, vânează 

în spații deschise sau cu tufărișuri. Există o singură observație a 

speciei în partea de sud a Parcului Național Retezat. 

3 Statutul de prezenţă  reproducere 

4 Statutul de prezenţă  izolată 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  foarte rară 

7 
Perioada de colectare 

a datelor 

Iunie 2019 – Iulie 2019 

8 Distribuţia speciei  

Șoimul rândunelelor este o specie rară la nivelul sitului, fiind 

identificat în foarte puține puncte de observație. Distribuţia este 

prezentă în Anexa 16.2 a Planului de management 

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 
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Nr 

crt 
Informaţie/Atribut 

Descriere 

1 Specia Perdix perdix 

2 Informaţii specifice 

Potârnichea este o specie cu o preferință ridicată pentru 

pajiștile cu tufișuri izolate. Ocazional poate fi întâlnită și în 

pajiștile alpine. În urma aplicării metodologiilor de teren, 

specia nu a fost identificată în sit. 

5 Statutul de prezenţă  prezență incertă 

6 Abundenţă  prezență incertă 

7 
Perioada de 

colectare a datelor 

24 Iunie – 02 Iulie 2019 

8 Distribuţia speciei  Specia nu a fost identificată în sit. 

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Fulica atra – 1052 

2 Informaţii specifice 
În urma aplicării metodologiilor pe teren, specia nu a fost 

identificată în sit. 

3 Statutul de prezenţă  prezenţă incertă 

6 Abundenţă  prezenţă incertă 

7 
Perioada de colectare a 

datelor 

25 Aprilie – 04 Iunie 2019 

8 Distribuţia speciei  Specia nu a fost identificată în sit. 

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia 

Scolopax rusticola – 1265 

Anexa II, III a Directivei consiliului 2009/147/EC -

Directiva Păsări. 

2 Informaţii specifice 
Sitarul de pădure preferă pădurile de fag sau amestec, 

întinse și nefragmentate, cu tufișuri. Are de asemenea o 
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Nr Informaţie/Atribut Descriere 

preferință ridicată pentru zonele umede, locații unde se 

hrănește și habitatele deschise, unde zboară. 

3 Statutul de prezenţă  reproducere 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită  

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  comună 

7 
Perioada de colectare a 

datelor 

24 Iunie – 02 Iulie 2019 

8 Distribuţia speciei  

În urma aplicării metodologiilor de monitorizare, specia a 

fost întâlnită în mai multe locații, atât în golul alpin, în 

special în zona jneapănului, cât și la înălțime mai mică, 

zone deschise sau chiar pe văi, unde există habitate umede, 

acestea fiind locuri ideale pentru hrănire.  

Distribuţia este prezentă în Anexa 16.2 a Planului de 

management 

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt

. 

Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Actitis hypoleucos – 848 

2 Informaţii specifice 
Specia preferă habitatele cu apă dulce ale lacurilor, râurilor și 

izvoarelor. 

3 Statutul de prezenţă  odihnă şi hrănire / pasaj, reproducere 

4 Statutul de prezenţă  izolată 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  foarte rară 

7 
Perioada de colectare 

a datelor 

17 Aprilie – 04 Iunie 2019 

8 Distribuţia speciei  

În perioada de evaluare specia a fost observată o singură dată pe 

partea inferioară a râului Lăpușnicul Mare. Distribuţia este 

prezentă în Anexa 16.2 a Planului de management 
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Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt

. 

Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Columba oenas – 985 

2 Informaţii specifice 
Distribuția speciei este puternic limitată de prezența locurilor de 

cuibărit, necesitând copaci bătrâni cu scorburi. 

3 Statutul de prezenţă  reproducere 

4 Statutul de prezenţă  marginală 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  rară 

7 
Perioada de colectare 

a datelor 

17 Aprilie – 29 Iunie 2020 

8 Distribuţia speciei  

Specia a fost identificată în zonele mai joase a parcului național, 

în păduri de foioase - fag. Distribuţia este prezentă în Anexa 16.2 

a Planului de management 

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Cuculus canorus – 997 

2 Informaţii specifice 
Specie destul de comună în toate tipurile de habitate, atât în 

păduri cât şi în zone deschise, până la jnepenișuri. 

3 Statutul de prezenţă  reproducere 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  comună 

7 
Perioada de colectare 

a datelor 

17 Aprilie – 18 Iulie 2019 

8 Distribuţia speciei  
Specia a fost detectată în mai multe tipuri de habitate de la 

pădurile din văile mai joase a parcului până la zona alpină. În 
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zonele alpine, prezența este mai redusă, izolată. Distribuţia este 

prezentă în Anexa 16.2 a Planului de management 

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr 

crt 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Otus scops – 1174 

2 Informaţii specifice 

Specia are o preferință ridicată pentru habitatele de câmpie și 

deal situate la altitudini joase. Evită de obicei pădurile compacte, 

preferând astfel suprafețe semideschise cu tufăriș și arbori 

bătrâni. Astfel de habitate se găsesc în special în apropierea 

localităților: livezi, parcuri, grădini, aliniamente de arbori etc.  

În sit, specia nu a fost identificată întrucât habitatele 

caracteristice lipsesc.  

3 Statutul de prezenţă  prezență incertă 

6 Abundenţă  prezență incertă  

7 
Perioada de 

colectare a datelor 

24 Iunie – 02 Iulie 2019 

8 Distribuţia speciei  

În urma aplicării metodologiei Recensământul speciilor 

crepusculare și nocturne din habitatele deschise și semideschise 

și a celorlalte metodologii care vizează speciile cuibăritoare, 

specia nu a fost identificată.  

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Athene noctua – 907 

2 Informaţii specifice 

Este o specie întâlnită în zone deschise, adesea stâncoase sau cu 

pereți de loes și în apropierea localităților. Evită zonele de pădure 

compactă. În sit, specia nu a fost identificată întrucât habitatele 

caracteristice lipsesc. 

3 Statutul de prezenţă  incertă 

6 Abundenţă  prezență incertă 
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7 
Perioada de colectare 

a datelor 

24 Iunie – 02 Iulie 2019 

8 Distribuţia speciei  

Cucuveaua are o preferință ridicată pentru habitatele deschise, 

situate la înălțime joasă. Nu preferă habitatele de pădure. În urma 

aplicării metodologiilor, specia nu a fost identificată în aria 

protejată.  

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr 

crt 
Informaţie/Atribut 

Descriere 

1 Specia Strix aluco – 1287 

2 Informaţii specifice 

Conform datelor din teren, specia are o prezență comună. A fost 

identificată pe văi, în păduri de fag sau amestec,  mai rar și în 

cele de rășinoase.   

3 Statutul de prezenţă  rezidentă 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  comună 

7 
Perioada de colectare a 

datelor 

Octombrie - Noiembrie 2019 

8 Distribuţia speciei  

În sit, specia este răspândită în majoritatea pădurilor de fag sau 

amestec care au arbori bătrâni cu scorburi, pentru cuibărit. 

Distribuţia este prezentă în Anexa 16.2 a Planului de 

management 

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr 

crt 
Informaţie/Atribut 

Descriere 

1 Specia Asio otus – 906 

2 Informaţii specifice 

Cuibărește în păduri aflate în apropierea habitatelor arabile, în 

apropierea localităților: livezi, aliniamente de arbori, plantații de 

arbori. În sit, specia nu a fost identificată întrucât habitatul 

caracteristic lipsește.  
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Nr 

crt 
Informaţie/Atribut 

Descriere 

3 Statutul de prezenţă  prezență incertă 

6 Abundenţă  prezență incertă 

7 
Perioada de 

colectare a datelor 

24 Iunie – 02 Iulie 2019 

8 Distribuţia speciei  În aria protejată specia nu a fost identificată. 

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt

. 

Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Apus apus – 888 

2 Informaţii specifice 

Specia apare mai ales în chei și stâncării, dar poate fi găsită și în 

apropierea clădirilor înalte unde cuibărește în crăpături sau în 

cuiburile părăsite ale lăstunului de casă. Totodată, fiind un 

zburător excelent, și consumând exclusiv insecte zburătoare, 

poate fi întâlnită și la zeci de km de la zonele de cuibărire în 

căutarea hranei. 

3 Statutul de prezenţă  prezenţă incertă 

6 Abundenţă  prezenţă incertă 

7 
Perioada de 

colectare a datelor 

14 Iunie – 29 Iunie 2020 

8 Distribuţia speciei  
Specia nu a fost identificată în interiorul parcului național în 

sezonul de cuibărire. 

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Apus melba – 890 

2 Informaţii specifice Este o specie asociată mai ales habitatelor de stâncărie. 

3 Statutul de prezenţă  reproducere 

4 Statutul de prezenţă  izolată 
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Nr. 

crt 
Informaţie/Atribut Descriere 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  rară 

7 
Perioada de colectare a 

datelor 

14 Iunie – 29 Iunie 2020 

8 Distribuţia speciei  
Observațiile speciei se grupează mai ales în zona Retezatului 

Calcaros, unde stâncăriile oferă locuri de cuibărit.  

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Jynx torquilla – 1091 

2 Informaţii specifice 

Preferă habitatele semideschise cu copaci și tufărișuri din zona 

de câmpie și colinară. Specia nu a fost identificată în parc, 

întrucât îi lipsesc habitatele caracteristice. 

3 Statutul de prezenţă  prezenţă incertă 

6 Abundenţă  prezenţă incertă 

7 
Perioada de colectare 

a datelor 

17 Aprilie – 29 Iunie 2020 

8 Distribuţia speciei  

Specia nu a fost detectată în parc în urma aplicării metodologiei 

de inventariere, nefiind prezent habitatul caracteristic al 

acestuia. 

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr

. 

crt 

Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Picus viridis – 1219 

2 Informaţii specifice 

Fiind specifică pădurilor mai joase, și dat fiind că altitudinea 

minimă a pădurilor în zona parcului este de aprox. 800 de metri, 

probabil că specia nu apare pe teritoriul parcului. 

3 Statutul de prezenţă  prezenţă incertă 
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Nr

. 

crt 

Informaţie/Atribut Descriere 

6 Abundenţă  prezenţă incertă 

7 
Perioada de 

colectare a datelor 

17 Aprilie – 03 Iunie 2019 

8 Distribuţia speciei  
Specia nu a fost detectată în aria protejată în urma aplicării 

metodologiei. 

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt

. 

Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Dendrocopos major – 1008 

2 Informaţii specifice 

Poate fi întâlnită în aproape toate tipurile de zone împădurite, 

deși are tendința să evite zonele înalte de munte. De asemenea, 

este prezentă în localități - grădini și parcuri, livezi etc. 

3 Statutul de prezenţă  rezidentă 

4 Statutul de prezenţă  izolată 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  prezenţă certă 

7 
Perioada de 

colectare a datelor 

17 Aprilie – 16 Aprilie 2020 

8 Distribuţia speciei  
În urma implementării metodologiei, specia a fost observată într-

un singur loc, pe valea Râului Mare. 

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt

. 

Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Lullula arborea – 1126 
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Nr. 

crt

. 

Informaţie/Atribut Descriere 

2 Informaţii specifice 

Preferând marginea pădurilor de foioase, liziere şi zone cu 

păşuni, se regăsește la altitudini mai joase, și astfel nu are 

habitate adecvate în aria protejată. 

3 Statutul de prezenţă  reproducere 

4 Statutul de prezenţă  izolată 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  foarte rară 

7 
Perioada de 

colectare a datelor 

17 Aprilie – 29 Iunie 2020 

8 Distribuţia speciei  Specia a fost identificată o singură dată, în Poiana Pelegii. 

 

Tabel B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Eremophila alpestris – 1028 

2 Informaţii specifice 
Cuibărește în pajiști alpine deschise și întinse, fără grohotiș 

și tufăriș, din zonele înalte, la peste 1800 de metri.  

3 Statutul de prezenţă  reproducere 

4 Statutul de prezenţă  izolată 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  comună 

7 
Perioada de colectare a 

datelor 

14 Iunie – 29 Iunie 2020 

8 Distribuţia speciei  
Specia a fost observată în mai multe zone cu pajiști întinse, 

deschise, fără vegetație lemnoasă sau grohotiș. 

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Ptyonoprogne rupestris – 1242 
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Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

2 Informaţii specifice 

Habitatul speciei este reprezentat de stâncăriile din regiunile 

uscate și calde localizate în zonele montane, cu piscuri, 

defilee și chei. 

3 Statutul de prezenţă  reproducere 

4 Statutul de prezenţă  izolată 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  prezenţă certă 

7 
Perioada de colectare a 

datelor 

14 Iunie – 29 Iunie 2020 

8 Distribuţia speciei  
Specia a fost regăsită în zonele cu stâncării semnificative 

atât în Retezatul Mare cât și în Retezatul Mic. 

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Delichon urbicum – 1006 

2 Informaţii specifice Apare în zone deschise, stâncării şi aşezări umane. 

3 Statutul de prezenţă  reproducere 

4 Statutul de prezenţă  izolată 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  rară 

7 
Perioada de colectare 

a datelor 

14 Iunie 2019 – 29 Iunie 2020 

8 Distribuţia speciei  

Specia a fost observată atât în zonele alpine cu stâncării a 

Retezatului Mic și Mare, cât și la Gura Apelor, unde cuibărește 

pe una dintre clădirile barajului. Deasupra pajiștilor alpine din 

Munții Godeanu s-au observat stoluri de hrănire. 

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 
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Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Hirundo rustica – 1083 

2 Informaţii specifice 

Deși inițial probabil a cuibărit în zona montană, în timp s-a 

adaptat la mediul antropic, și prezența sa depinde în mare parte 

de creșterea animalelor domestice. Este cuibăritoare în 

localități, în zone joase. Pe teritoriul parcului, nu există 

localități clasice, iar zonele locuite sunt la altitudine mare 

pentru specie. 

4 Statutul de prezenţă  prezenţă incertă 

6 Abundenţă  prezenţă incertă 

7 
Perioada de colectare 

a datelor 

17 Aprilie 2019 – 29 Iunie 2020 

8 Distribuţia speciei  
Specia nu a fost observată în aria protejată în urma aplicării 

metodologiei de inventariere. 

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Anthus trivialis – 887 

2 Informaţii specifice 

Preferă marginea pădurilor de foioase și conifere, 

luminișurile, tăieturile cu copaci înalți, izolați și lizierele din 

zonele colinare sau cele de munte. Evită pădurile compacte. 

3 Statutul de prezenţă  reproducere 

4 Statutul de prezenţă  marginală 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  rară 

7 
Perioada de colectare a 

datelor 

17 Aprilie – 18 Iulie 2019 

8 Distribuţia speciei  
Specia a fost regăsită în mai multe locuri la marginea pădurii 

de molid, în apropierea limitei de pădure.  

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 
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Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Anthus spinoletta – 886 

2 Informaţii specifice Este comună în pajiștile alpine. 

3 Statutul de prezenţă  reproducere 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  comună 

7 
Perioada de colectare a 

datelor 

14 Iunie – 18 Iulie 2019 

8 Distribuţia speciei  
Specia este comună în toate pajiștile alpine atât în 

Retezatul Mare, cât și în Munții Godeanu. 

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Motacilla cinerea – 1150 

2 Informaţii specifice 
Preferă habitatele cu cursuri de apă, inclusiv în zona 

alpină, precum și în zonele împădurite. 

3 Statutul de prezenţă  rezidentă 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  comună 

7 
Perioada de colectare a 

datelor 

25 Aprilie - 04 Iulie 2019 

8 Distribuţia speciei  
Specia este comună în apropierea cursurilor de apă sau a 

apelor stătătoare pe întreg teritoriul ariei protejate. 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Motacilla alba – 1149 

2 Informaţii specifice 
Poate fi întâlnită în zone deschise, pe pajişti, de-a lungul 

văilor şi în apropiere de râuri, inclusiv în zona alpină. 
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Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

3 Statutul de prezenţă  reproducere 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  comună 

7 
Perioada de colectare a 

datelor 

17 Aprilie 2019 – 29 Iunie 2020 

8 Distribuţia speciei  

Specia are o distribuție largă în interiorul ariei protejate, 

fiind regăsită atât în văile montane cu habitate deschise, cât 

și în pajiștile din zona alpină. 

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Cinclus cinclus – 971 

2 Informaţii specifice 
Specia este des întâlnită de-a lungul râurilor repezi de 

munte, urcând și până în zona alpină. 

3 Statutul de prezenţă  rezidentă 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  comună 

7 
Perioada de colectare a 

datelor 

25 Aprilie - 04 Iulie 2019 

8 Distribuţia speciei  

Specia este comună în apropierea cursurilor de apă în zonele 

mai joase ale ariei protejate, urcând în câteva cazuri până în 

zona alpină. 

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Troglodytes troglodytes – 1327 
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Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

2 Informaţii specifice 
Se regăsește mai ales în păduri, în apropierea cursurilor de apă, 

doborâturi și liziere. 

3 Statutul de prezenţă  rezidentă 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  comună 

7 
Perioada de 

colectare a datelor 

17 Aprilie 2019 – 29 Iunie 2020 

8 Distribuţia speciei  Specia este comună în văile râurilor și în liziere. 

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Prunella modularis – 1235 

2 Informaţii specifice 
Este specifică zonelor de la limita superioară a pădurii, în special 

habitatele de jnepeniș. 

3 Statutul de prezenţă  reproducere 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  comună 

7 
Perioada de 

colectare a datelor 

17 Aprilie 2019 – 29 Iunie 2020 

8 Distribuţia speciei  
Specia este comună și larg răspândită în zonele de la limita 

superioară a pădurii și jnepenișuri. 

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Prunella collaris – 1234 
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Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

2 Informaţii specifice 

Este o specie de stâncărie alpină prin excelență. Este prezentă 

peste tot unde există stâncărie la altitudini mari - în zona alpină, 

de obicei peste 2000 de metri. 

3 Statutul de prezenţă  rezidentă 

4 Statutul de prezenţă  izolată 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  comună  

7 
Perioada de 

colectare a datelor 

14 Iunie – 12 Iulie 2019 

8 Distribuţia speciei  
Specia este comună în zonele de stâncărie alpină deschise, fără 

vegetație lemnoasă.  

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Erithacus rubecula – 1029, Cod Natura 2000 – A269 

2 Informaţii specifice 

Specifică habitatelor forestiere sau de tranziție, cu subarboret 

bogat. Este prezentă și în parcuri sau grădini cu aspect mai 

natural. 

3 Statutul de prezenţă  reproducere 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  comună 

7 
Perioada de 

colectare a datelor 

17 Aprilie 2019 – 29 Iunie 2020 

8 Distribuţia speciei  
Specia este larg răspândită și comună, în toate tipurile de habitate 

forestiere sau de tranziție. 

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 
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Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Phoenicurus ochruros – 1208 

2 Informaţii specifice 

Original, specia era distribuită în zonele cu stâncărie în regiunile 

montane. Ulterior specia a început să cuibărească și la altitudini 

mai joase, însă doar în zonele localităților - sau asociate cu 

acestea -  în special pe clădiri sau alte construcții.  

3 Statutul de prezenţă  reproducere 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită  

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  comună 

7 
Perioada de 

colectare a datelor 

17 Aprilie 2019 – 29 Iunie 2020 

8 Distribuţia speciei  
În teren specia este răspândită în special în zona alpină, unde sunt 

prezente habitate de stâncărie. 

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Phoenicurus phoenicurus – 1209 

2 Informaţii specifice 

Cuibărește în liziera habitatelor forestiere, sau în păduri mai 

rare, semideschise; în Transilvania este prezentă în zonele de 

deal sau montane joase. 

3 Statutul de prezenţă  reproducere 

4 Statutul de prezenţă  izolată 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  Foarte rară 

7 
Perioada de colectare 

a datelor 

17 Aprilie 2019 – 29 Iunie 2020 

8 Distribuţia speciei  
Specia este rară și izolată la nivelul Parcului, fiind identificați 

doar câțiva indivizi, cu distribuție punctuală. 

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 



137 

 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Saxicola rubetra – 1263 

2 Informaţii specifice 
Este o specie de zone deschise, cu tufăriș, fiind prezentă în zonele 

de deal și submontane, în special în depresiuni.  

3 Statutul de prezenţă  reproducere 

4 Statutul de prezenţă  izolată 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  foarte rară 

7 
Perioada de 

colectare a datelor 

17 Aprilie 2019 – 29 Iunie 2020 

8 Distribuţia speciei  
Specia este rară în zona parcului, fiind prezentă sporadic în câteva 

puncte din zone deschise, mai largi.  

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Oenanthe oenanthe – 1169 

2 Informaţii specifice 
Specia este prezentă în special în habitatele alpine deschise, zone 

de pajiști cu stâncărie. 

3 Statutul de prezenţă  reproducere 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  comună 

7 
Perioada de 

colectare a datelor 

17 Aprilie 2019 – 29 Iunie 2020 

8 Distribuţia speciei  
Specia are o distribuție relativ continuă, fiind prezentă în special 

în habitatele alpine deschise și în zone de pajiști cu stâncărie. 

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Monticola saxatilis – 1145 
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Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

2 Informaţii specifice 
Specie frecventă mai ales în zona colinară și depresiuni, nu are 

habitat adecvat în aria protejată. 

3 Statutul de prezenţă  prezenţă incertă 

6 Abundenţă  prezenţă incertă 

7 
Perioada de 

colectare a datelor 

17 Aprilie 2019 – 29 Iunie 2020 

8 Distribuţia speciei  Specia nu a fost observată în aria protejată. 

 

Tabel B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr.crt. Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Turdus torquatus – 1336 

2 Informaţii specifice 

Specia este comună la limita superioară a pădurii. Este 

prezentă în zona de rariști de pădure și continuă în toată 

zona de jnepeniș până la pajiștile alpine. 

3 Statutul de prezenţă  reproducere 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  comună 

7 
Perioada de colectare a 

datelor 

17 Aprilie 2019 – 29 Iunie 2020 

8 Distribuţia speciei  

Specia este comună și are o distribuție relativ continuă la 

limita superioară a pădurii. Este prezentă în zona de rariști 

de pădure și continuă în toată zona de jnepeniș până la 

pajiștile alpine. 

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Turdus merula – 1332 

2 Informaţii specifice 
Este prezentă în toate habitatele forestiere de la limita inferioară a 

parcului până în zona de apariție a molidului. 
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Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

3 Statutul de prezenţă  reproducere 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  comună 

7 
Perioada de 

colectare a datelor 

17 Aprilie 2019 – 29 Iunie 2020 

8 Distribuţia speciei  

Larg răspândită și comună, este prezentă în toate habitatele 

forestiere de la limita inferioară a parcului până în zona de 

apariție a molidului. 

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Turdus philomelos – 1334 

2 Informaţii specifice 
Specia are o răspândire largă, fiind prezentă în toate tipurile de 

pădure. 

3 Statutul de prezenţă  reproducere 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  comună 

7 
Perioada de 

colectare a datelor 

17 Aprilie 2019 – 29 Iunie 2020 

8 Distribuţia speciei  
Specia are o răspândire largă, fiind prezentă în toate tipurile de 

pădure. 

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Turdus viscivorus – 1337 

2 Informaţii specifice 
Specia este larg răspândită și comună, fiind prezentă în toate 

zonele forestiere fragmentate, care alternează cu văi și 
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Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

pajiști/pășuni. Evită zonele forestiere compacte și regiunile de 

pajiști alpine. 

3 Statutul de prezenţă  rezident 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  comună 

7 
Perioada de 

colectare a datelor 

17 Aprilie 2019 – 29 Iunie 2020 

8 Distribuţia speciei  

Specia este larg răspândită și comună, fiind prezentă în toate zonele 

forestiere fragmentate, care alternează cu văi și pajiști/pășuni. Evită 

zonele forestiere compacte și regiunile de pajiști alpine. Ocazional 

apare și în zona de jnepeniș. 

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Cod Parametru Descriere 

1 Specia Sylvia curruca – 1300 

2 
Informaţii 

specifice 

Populaţie nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală 

protejată pentru reproducere 

3 
Statutul de 

prezenţă  

 

4 
Statutul de 

prezenţă  

12 078 ha 

Mențiune: suprafața habitatului s-a calculat pe baza suprafeței 

combinate a Parcului Național Retezat și a sitului Natura 2000 

ROSCI0217 Retezat. 

5 
Statutul de 

prezenţă  

Observată de obicei în tufărișuri și margini de pădure în zonele mai 

joase, și în jnepeniș în zona alpină. Dat fiind că majoritatea zonelor 

joase ale Parcului sunt acoperite cu habitate forestiere, cele mai multe 

observații au fost făcute în zona alpină, în regiunea jnepenișurilor, 

însă în densități reduse. 

6 Abundenţă  28 – 347 perechi 
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Cod Parametru Descriere 

Mențiune: mărimea populației s-a calculat pe baza suprafeței 

combinate a Parcului Național Retezat și a sitului Natura 2000 

ROSCI0217 Retezat. 

7 

Perioada de 

colectare a 

datelor 

17 Aprilie 2019 – 29 Iunie 2020 

8 
Distribuţia 

speciei  

scăzută 

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Sylvia atricapilla – 1295 

2 Informaţii specifice 
Specia este întâlnită în habitate forestiere cu copaci înalți pentru 

căutarea hranei și strat arbutiv pentru cuibărit. 

3 Statutul de prezenţă  reproducere 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  comună 

7 
Perioada de 

colectare a datelor 

17 Aprilie 2019 – 29 Iunie 2020 

8 Distribuţia speciei  

Specia este comună și are o distribuție relativ continuă, fiind 

concentrate în două zone altitudinale: zona foioaselor sau a 

pădurilor de amestec cu subarboret bogat și zona alpină la limita 

pădurii compacte și jnepeniș. 

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Phylloscopus sibilatrix – 1212 

2 Informaţii specifice Trăiește în păduri de foioase, fără subarboret. 

3 Statutul de prezenţă  reproducere 
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Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

4 Statutul de prezenţă  marginală 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  prezenţă certă 

7 
Perioada de 

colectare a datelor 

17 Aprilie 2019 – 29 Iunie 2020 

8 Distribuţia speciei  
Specia este foarte rară în zona Parcului, fiind o specie de păduri 

de foioase din zonele mai joase. 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Phylloscopus collybita - 1211 

2 Informaţii specifice 
Specie comună în toate tipurile de habitate cu vegetație lemnoasă 

de la pădurile de foioase, prin pădurile de molid, până în jnepeniș. 

3 Statutul de prezenţă  reproducere 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  comună 

7 
Perioada de 

colectare a datelor 

17 Aprilie 2019 – 29 Iunie 2020 

8 Distribuţia speciei  
Are o răspândire largă, fiind una din cele mai comune specii, de la 

pădurile de foioase, prin pădurile de molid, până în jnepeniș. 

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Pylloscopus trochilus – 1214 

2 Informaţii specifice 
Fiind la limita sudică a distribuției, aria protejată este în afara 

arealului speciei. 

3 Statutul de prezenţă  prezenţă incertă 

6 Abundenţă  prezenţă incertă 
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Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

7 
Perioada de 

colectare a datelor 

17 Aprilie 2019 – 29 Iunie 2020 

8 Distribuţia speciei  Specia nu a fost observată în aria protejată. 

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Regulus regulus – 1256 

2 Informaţii specifice 

Specia este prezentă peste tot unde există arbori de rășinoase -

molid - atât în pădurile de amestec cât mai ales în molidișurile 

pure. 

3 Statutul de prezenţă  rezidentă 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  comună 

7 
Perioada de 

colectare a datelor 

17 Aprilie 2019 – 29 Iunie 2020 

8 Distribuţia speciei  

Specia este larg răspândită și comună, fiind prezentă peste tot 

unde există arbori de rășinoase - molid - atât în pădurile de 

amestec cât mai ales în molidișurile pure. 

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Regulus ignicapillus – 1255 

2 Informaţii specifice 
Specia prezentă peste tot unde există arbori de rășinoase - molid -  

atât în pădurile de amestec cât mai ales în molidișurile pure. 

3 Statutul de prezenţă  rezident 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  comună 
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Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

7 
Perioada de 

colectare a datelor 

17 Aprilie 2019 – 29 Iunie 2020 

8 Distribuţia speciei  

Specia este larg răspândită și comună, fiind prezentă peste tot 

unde există arbori de rășinoase - molid - atât în pădurile de 

amestec cât mai ales în molidișurile pure. 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Ficedula parva – 1045 

2 Informaţii specifice 
În general se regăsește în păduri bătrâne de peste 100 de ani, care 

au o cantitate mare de lemn mort și un strat de arbuști redus. 

3 Statutul de prezenţă  reproducere 

4 Statutul de prezenţă  izolată 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  prezenţă certă 

7 
Perioada de 

colectare a datelor 

17 Aprilie 2019 – 29 Iunie 2020 

8 Distribuţia speciei  

Este o specie cu prezență bună în cadrul parcului, în zona fagului -

sau cel mult de amestec cu molid, dar în densități mai reduse. Este 

specialist de păduri mature de fag, cu subarboret, nederanjate. 

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Aegithalos caudatus – 849 

2 Informaţii specifice 
Preferă habitatele forestiere mai deschise sau care alternează cu 

zone de pajiști. 

3 Statutul de prezenţă  rezidentă 

4 Statutul de prezenţă  marginală 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  prezenţă certă 



145 

 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

7 
Perioada de 

colectare a datelor 

17 Aprilie 2019 – 29 Iunie 2020 

8 Distribuţia speciei  

Este prezentă doar în zonele forestiere joase ale Parcului, 

preferând habitatele forestiere mai deschise sau care alternează 

cu zone de pajiști. 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr.crt. Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Parus palustris – 1184 

2 Informaţii specifice Este o specie caracteristică zonelor joase. 

3 Statutul de prezenţă  rezidentă 

4 Statutul de prezenţă  marginală 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  rară 

7 
Perioada de 

colectare a datelor 

17 Aprilie 2019 – 29 Iunie 2020 

8 Distribuţia speciei  

Fiind o specie de zone joase, este prezentă în Parc în 

habitatele forestiere de la altitudini joase - pădurile de fag sau 

cel mult de amestec. Mai sus, este înlocuită de specia 

vicariantă P. montanus. 

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Parus montanus – 1183 

2 Informaţii specifice 

Cuibărește în zonele montane, în primul rând în păduri de 

conifere, și în masivele forestiere mixte în care subarboretul este 

des dar apare și în păduri bătrâne de fag. 

3 Statutul de prezenţă  rezidentă 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  comună 
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Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

7 
Perioada de 

colectare a datelor 

17 Aprilie 2019 – 29 Iunie 2020 

8 Distribuţia speciei  

Fiind specifică pădurilor înalte montane, de amestec sau 

molidișuri, specia este mult mai abundentă în Parc decât 

vicarianta ei din zonele mai joase - P. palustris. Este prezentă în 

toate habitatele forestiere specifice, până la limita superioară a 

pădurii. 

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Parus cristatus – 1180 

2 Informaţii specifice 
Este prezentă în toate habitatele forestiere cu rășinoase, pure sau 

în amestec. 

3 Statutul de prezenţă  rezidentă 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  comună 

7 
Perioada de 

colectare a datelor 

17 Aprilie 2019 – 29 Iunie 2020 

8 Distribuţia speciei  
Relativ comună și larg răspândită, este prezentă în toate habitatele 

forestiere cu rășinoase, pure sau în amestec.  

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Parus ater – 1178 

2 Informaţii specifice 
Cuibăreşte mai ales în păduri mixte și de conifere, dar apare și în 

jnepeniș. 

3 Statutul de prezenţă  rezidentă 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 
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Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  comună 

7 
Perioada de 

colectare a datelor 

17 Aprilie 2019 – 29 Iunie 2020 

8 Distribuţia speciei  

Este una din cele mai comune specii de păsări, fiind prezentă 

aproape peste tot în habitatele forestiere sau la limita acestora. 

Cuibăreşte mai ales în păduri mixte și de conifere, dar apare și în 

jnepeniș, în stoluri mari de hrănire. 

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Parus caeruleus – 1179 

2 Informaţii specifice 

Preferă zonele de câmpie cu păduri de foioase, în principal cele de 

stejar, dar poate ajunge în pădurile de foioase până la altitudini ce 

depășesc 1000 m în Carpați. Habitatele din interiorul parcului 

sunt deasupra limitei de distribuție a speciei. 

3 Statutul de prezenţă  rezidentă 

4 Statutul de prezenţă  izolată 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  rară 

7 
Perioada de 

colectare a datelor 

17 Aprilie 2019 – 29 Iunie 2020 

8 Distribuţia speciei  Specia a fost observată o singură dată în zona Cârnic. 

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Parus major – 1182 
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Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

2 Informaţii specifice 

Este o specie larg răspândită și comună, din zonele de câmpie 

până în zonele submontane. Cuibărește într-o gamă foarte largă de 

habitate, de la cele forestiere, până în grădini, parcuri, livezi.  

3 Statutul de prezenţă  rezidentă 

4 Statutul de prezenţă  marginală 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  comună 

7 
Perioada de 

colectare a datelor 

17 Aprilie 2019 – 29 Iunie 2020 

8 Distribuţia speciei  

Este specifică habitatelor forestiere sau de tranziție din zonele mai 

joase, astfel că majoritatea observațiilor sunt în zonele marginale 

ale Parcului sau pe văi.  

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Sitta europaea – 1269 

2 Informaţii specifice 

Este o specie comună, larg răspândită în habitatele forestiere, din 

zonele de câmpie până în cele montane. Apare și în parcuri cu 

aspect mai natural, livezi și grădini - mai ales pentru hrănire. 

3 Statutul de prezenţă  rezidentă 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  comună 

7 
Perioada de 

colectare a datelor 

17 Aprilie 2019 – 29 Iunie 2020 

8 Distribuţia speciei  
Este specifică pădurilor de foioase, astfel că a fost înregistrată în 

special la altitudini joase, în zona pădurilor de fag și amestec.  

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 
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Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Tichodroma muraria – 1319 

2 Informaţii specifice 

Specifică habitatelor de stâncărie verticală, specia este una cu 

prezență punctiformă la nivel național. Preferă mai ales stâncăriile 

calcaroase, verticale, cu vegetație și mai puțin uscate.  

3 Statutul de prezenţă  rezidentă 

4 Statutul de prezenţă  izolată 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  prezenţă incertă 

7 
Perioada de 

colectare a datelor 

17 Aprilie 2019 – 29 Iunie 2020 

8 Distribuţia speciei  

În perioada evaluării specia a fost observată doar în afara 

sezonului de cuibărit, însă fiind foarte discretă și foarte dificil de 

observat, sunt șanse să cuibărească în aria protejată. În 2014 a fost 

observată de două ori, în perioadă de cuibărire, în apropierea 

vârfului Lolaia. 

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Certhia familiaris – 956 

2 Informaţii specifice 

Specie comună și larg răspândită, în toate tipurile de habitate 

forestiere. Poate apărea și în parcuri, dacă acestea au un aspect 

mai natural.  

3 Statutul de prezenţă  rezidentă 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  comună 

7 
Perioada de colectare 

a datelor 

17 Aprilie 2019 – 29 Iunie 2020 
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Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

8 Distribuţia speciei  

Specia este comună și larg răspândită, fiind prezentă în toate 

habitatele forestiere de la limita inferioară a Parcului, până la 

limita superioară a pădurii. 

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Lanius excubitor – 1099 

2 Informaţii specifice 

Specia este răspândită în interiorul arcului Carpatic și în 

Extracarpați, în zonele de deal și submontane, cu habitate 

deschise - pajiști și pășuni, cu arbori înalți izolați.  

3 Statutul de prezenţă  odihnă şi hrănire / pasaj 

4 Statutul de prezenţă  izolată 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  prezenţă incertă 

7 
Perioada de colectare a 

datelor 

17 Aprilie 2019 – 29 Iunie 2020 

8 Distribuţia speciei  
Specia a fost identificată o singură dată în aria protejată, în 

afara sezonului de cuibărit, în apropierea Crucei Trăznitului. 

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Garrulus glandarius – 1060 

2 Informaţii specifice 

Este o specie larg răspândită și comună, din zona de câmpie 

până în zona montană, fiind asociată în special cu habitatele 

forestiere. Este mai abundentă în zonele de ecoton, în liziere 

sau păduri deschise / fragmentate. Apare și în parcuri, grădini, 

livezi.  

3 Statutul de prezenţă  rezidentă 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 



151 

 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  comună 

7 
Perioada de colectare 

a datelor 

17 Aprilie 2019 – 29 Iunie 2020 

8 Distribuţia speciei  
Specia este prezentă în toate zonele mai joase ale parcului, în 

special în habitatele forestiere de foioase, fragmentate.  

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Nucifraga caryocatactes – 1157 

2 Informaţii specifice 

Specie montană larg răspândită în Carpați în zona 

molidișurilor pure sau în amestec, inclusiv la limita 

superioară, în zonele de tranziție spre jnepeniș.  

3 Statutul de prezenţă  rezidentă 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  comună 

7 
Perioada de colectare a 

datelor 

17 Aprilie 2019 – 29 Iunie 2020 

8 Distribuţia speciei  

Specia este comună și larg răspândită, în special în 

molidișuri. Coboară uneori și în pădurile de amestec și urcă 

și în alpin în zonele cu jneapăn.  

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr 

crt 
Informaţie/Atribut 

Descriere 

1 Specia Corvus corax – 990 

2 Informaţii specifice 

Corbul este o specie comună cu o largă răspândire la nivel 

național. Această specie urmărește predominant zonele în care 

se găsesc cadavre de animale, acestea fiind principala sursă de 
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Nr 

crt 
Informaţie/Atribut 

Descriere 

hrană. În cadrul Parcului Național Retezat a fost observată în 

numeroase locuri. 

3 Statutul de prezenţă  rezidentă 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită  

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  comună 

7 
Perioada de colectare 

a datelor 

Iunie 2019 – Iulie 2019 

8 Distribuţia speciei  

În urma aplicării metodologiilor de monitorizare, specia a fost 

întâlnită într-un număr relativ mare de locații din perimetrul 

ariei protejate. 

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Sturnus vulgaris – 1292 

2 Informaţii specifice 

Este o specie foarte comună și larg răspândită în toate zonele 

deschise sau semideschise, din regiunile de câmpie până în cele 

submontane. Cuibărește în număr mare în zonele locuite.  

3 Statutul de prezenţă  odihnă şi hrănire / pasaj 

4 Statutul de prezenţă  izolată 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  prezenţă incertă 

7 
Perioada de 

colectare a datelor 

17 Aprilie 2019 – 29 Iunie 2020 

8 Distribuţia speciei  Specia nu a fost observată în aria protejată. 

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Fringilla coelebs – 1048 
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Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

2 Informaţii specifice 

Una din cele mai comune specii din România, fiind prezentă în 

toate tipurile de pădure, din zonele de câmpie până la limita 

superioară a molidului.  

3 Statutul de prezenţă  rezidentă 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  comună 

7 
Perioada de 

colectare a datelor 

17 Aprilie 2019 – 29 Iunie 2020 

8 Distribuţia speciei  
Specia este prezentă în toate tipurile de habitate forestiere din 

cadrul Parcului. 

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr 

crt 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Fringilla montifringilla – 1050 

2 Informaţii specifice 

Este un oaspete de iarnă care preferă pădurile de foioase sau 

amestec. Poate fi întâlnită frecvent și în habitate deschise și semi 

- deschise.  

În interiorul sitului, până în momentul de față, specia a fost 

observată în două locații. 

 3 Statutul de prezenţă  
iernare  

odihnă şi hrănire / pasaj,  

4 Statutul de prezenţă  izolată 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  prezență certă 

7 
Perioada de 

colectare a datelor 

August - Septembrie 2019 

8 Distribuţia speciei  
Specia a fost identificată în sit în două locații, în limita sud- 

estică 
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Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Serinus serinus – 1268 

2 Informaţii specifice 
Este o specie relativ comună și răspândită, fiind asociată în special 

cu habitatele antropice.  

3 Statutul de prezenţă  reproducere 

4 Statutul de prezenţă  izolată 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  foarte rară 

7 
Perioada de 

colectare a datelor 

17 Aprilie 2019 – 29 Iunie 2020 

8 Distribuţia speciei  Specia a fost observată într-o singură locație, la Gura Apelor. 

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Carduelis chloris – 945 

2 Informaţii specifice 

Este o specie larg răspândită și comună specifică zonelor deschise 

și semideschise, în zona de câmpie, colinară și de deal. Cuibărește 

într-o gamă foarte variată de habitate precum livezi, grădini, 

localități, aliniamente, liziere etc.  

3 Statutul de prezenţă  prezenţă incertă 

6 Abundenţă  prezenţă incertă 

7 
Perioada de 

colectare a datelor  

17 Aprilie 2019 – 29 Iunie 2020 

8 Distribuţia speciei  Specia nu a fost observată în aria protejată. 

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt

. 

Informaţie/Atribu

t 
Descriere 

1 Specia Carduelis carduelis – 944 
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Nr. 

crt

. 

Informaţie/Atribu

t 
Descriere 

2 Informaţii specifice 

Este o specie larg răspândită și comună specifică zonelor deschise 

și semideschise, în zona de câmpie, colinară și de deal. Cuibărește 

într-o gamă foarte variată de habitate, precum livezi, grădini, 

localități, aliniamente, liziere etc.  

3 
Statutul de 

prezenţă  

odihnă şi hrănire / pasaj 

 

4 
Statutul de 

prezenţă  

izolată 

5 
Statutul de 

prezenţă  

nativă 

6 Abundenţă  prezenţă incertă 

7 
Perioada de 

colectare a datelor 

17 Aprilie 2019 – 29 Iunie 2020 

8 Distribuţia speciei  Specia nu a fost observată în aria protejată. 

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Carduelis spinus – 984 

2 Informaţii specifice 

Specifică zonelor montane, specia este răspândită în Carpați la 

altitudini înalte, de obicei în zona molidului. Cuibărește în 

zone cu habitate forestiere, preferând zona de liziere sau 

locațiile fragmentate - poieni. 

3 Statutul de prezenţă  rezident 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  comună 

7 
Perioada de colectare 

a datelor 

17 Aprilie 2019 – 29 Iunie 2020 
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Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

8 Distribuţia speciei  

Specia este destul de răspândită, în zona altitudinală a 

molidului, în habitate forestiere de amestec sau molidișuri 

pure, în special în zone de ecoton -liziere, poieni etc.. 

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt

. 

Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Carduelis cannabina – 943 

2 Informaţii specifice 

Specifică zonelor de deal și submontane, cuibărește în habitate 

deschise de pajiști / pășuni și în mozaicuri agricole, bogate în 

tufăriș.  

5 Statutul de prezenţă  prezenţă incertă 

6 Abundenţă  prezenţă incertă 

7 
Perioada de 

colectare a datelor 

17 Aprilie 2019 – 29 Iunie 2020 

8 Distribuţia speciei  Specia nu a fost observată în aria protejată. 

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Carpodachus erythrinus – 949 

2 Informaţii specifice 

Specie cu localizare izolată, cuibărind doar în trei locuri în 

România: depresiunea Gheorgheni, zona Râșnov și zona 

Râului Mare din Retezat.  

3 Statutul de prezenţă  reproducere 

4 Statutul de prezenţă  izolată 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  foarte rară 

7 
Perioada de colectare a 

datelor 

17 Aprilie 2019 – 29 Iunie 2020 
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Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

8 Distribuţia speciei  
Specia este prezentă în habitatele deschise, largi, din bazinul 

Râului Mare. 

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr.crt. Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Loxia curvirostra – 1123 

2 Informaţii specifice 

Specie montană, specifică zonei molidului, datorită faptului că 

se hrănește cu semințele din conuri. Foarte mobilă, coboară 

uneori și în zone mai joase unde găsește plantații de molid.  

3 Statutul de prezenţă  rezidentă 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  comună 

7 
Perioada de 

colectare a datelor 

17 Aprilie 2019 – 29 Iunie 2020 

8 Distribuţia speciei  
Specia este prezentă în majoritatea locațiilor de sampling 

amplasate în zona molidului, fiind comună și larg răspândită. 

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Pyrrhula pyrrhula – 1251 

2 Informaţii specifice 

Specifică zonei montane, specia cuibărește în Carpați, în zonele 

pădurilor de molid și amestec. În perioada de iarnă coboară și în 

zonele mai joase - inclusiv în localități, unde este foarte mobilă în 

căutare de hrană în grupuri.  

3 Statutul de prezenţă  rezidentă 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  comună 



158 

 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

7 
Perioada de 

colectare a datelor 

17 Aprilie 2019 – 29 Iunie 2020 

8 Distribuţia speciei  

Specia este distribuită în majoritatea habitatelor forestiere 

investigate, atât în zone de masiv, cât și în zone de ecoton. Urcă 

până la limita superioară a pădurii - fără a ieși în jnepeniș și în 

zonele de pajiște. 

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Coccothraustes coccothraustes – 980 

2 Informaţii specifice 

Specifică pădurilor joase din zona de câmpie până în zona 

montană, este o specie comună și larg răspândită. Poate cuibări și 

în parcuri mari din orașe, dacă au un aspect mai natural.  

3 Statutul de prezenţă  rezidentă 

4 Statutul de prezenţă  izolată 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  rară 

7 
Perioada de 

colectare a datelor 

17 Aprilie 2019 – 29 Iunie 2020 

8 Distribuţia speciei  

În Retezat specia este prezentă doar în zonele joase, în pădurile 

de fag, în special în zona Rezervației Gemenele sau pădurile 

adiacente.  

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Emberiza citrinella – 1023 

2 Informaţii specifice 

Specie comună și larg răspândită, din zona de câmpie până în 

zona montană - unde este mai rară. Cuibărește în habitate 

deschise, de pajiști și pășuni, cu tufărișuri - în sud însă, în păduri. 

3 Statutul de prezenţă  rezidentă 
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Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

4 Statutul de prezenţă  izolată 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  foarte rară  

7 
Perioada de 

colectare a datelor 

17 Aprilie 2019 – 29 Iunie 2020 

8 Distribuţia speciei  
Specia este rară și izolată în Retezat, datorită faptului că habitate 

deschise sunt doar în zona alpină, unde specia este mult mai rară.  

 

Tabelul B Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Emberiza cia – 1020 

2 Informaţii specifice 

Specifică habitatelor de stâncărie, în special calcaroase, din zonele 

montane și submontane. Specia este una comună, însă foarte 

localizată, depinzând de existența habitatului.  

3 Statutul de prezenţă  prezenţă incertă 

6 Abundenţă  prezenţă incertă 

7 
Perioada de 

colectare a datelor 

17 prilie 2019 – 29 Iunie 2020 

8 Distribuţia speciei  Specia nu a fost observată în aria protejată. 

 

3.3.6. Mamifere 

Specii de mamifere din ROSCI0217 Retezat 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia 1354 Ursus arctos, Anexa II- Directiva Habitate 

2 Informaţii specifice Pe baza informaţiilor obţinute din documentaţia consultată, a 

fost efectuată o recunoaştere generală a condițiilor de mediu 

prielnice speciei din zona de studiu, având drept scop o 

informare directă, parțială privind situația reală din teren. 

3 Statutul de prezenţă  rezident 
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4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  prezență certă 

7 Perioada de colectare a 

datelor 

Aprilie 2019-August 2020  

 

8 Distribuţia speciei  Zonele -ploturi/pătrate de monitorizare au fost stabilite în 

funcţie de zonele cele mai frecventate de speciile vizate de 

proiect, zone cu habitate diferite, zone cu surse de hrană 

diferite, zone cu impact antropic diferit şi care erau accesibile -

timpul necesar şi distanţa ce urma să fie străbătută. 

Componentele majore ale habitatului care au stat la baza 

analizei ploturilor au fost: pădurile, păşunile, golurile alpine şi 

sursele de apă, astfel că cele 4 componente de bază ale 

habitatului pentru specia vizată se regăsesc distribuite pe toată 

suprafaţa ariei de studiu. 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 17.1 a Planului de management 

10 Alte informaţii privind 

sursele de informaţii 

Gestionarii fondurilor cinegetice din zonă, păstorii, rangerii PN 

Retezat. 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia 1352 Canis lupus, Anexa II - Directiva Habitate 

2 Informaţii specifice Pe baza informaţiilor obţinute din documentaţia consultată, a 

fost efectuată o recunoaştere generală a condițiilor de mediu 

prielnice speciei din zona de studiu, având drept scop o 

informare directă, parțială privind situația reală din teren. 

3 Statutul de prezenţă  rezident 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  prezență certă 

7 Perioada de colectare a 

datelor 

Aprilie 2019-03-07 August 2020 

 

8 Distribuţia speciei  Zonele -ploturi/pătrate de monitorizare au fost stabilite în 
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funcţie de zonele cele mai frecventate de speciile vizate de 

proiect, zone cu habitate diferite, zone cu surse de hrană diferite, 

zone cu impact antropic diferit şi care erau accesibile -timpul 

necesar şi distanţa ce urma să fie străbătută. Componentele 

majore ale habitatului care au stat la baza analizei ploturilor au 

fost: pădurile, păşunile, golurile alpine şi sursele de apă, astfel 

că cele 4 componente de bază ale habitatului pentru specia de 

interes se regăsesc distribuite pe toată suprafaţa. 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 17.1 a Planului de management 

10 Alte informaţii privind 

sursele de informaţii 

Gestionarii fondurilor cinegetice din zonă, păstorii, rangerii PN 

Retezat 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia 1355 Lutra lutra, Anexa II și IV- Directiva Habitate 

2 Informaţii specifice Pe baza informaţiilor obţinute din documentaţia consultată, a 

fost efectuată o recunoaştere generală a condițiilor de mediu 

prielnice speciei din zona de studiu, având drept scop o 

informare directă, parțială privind situația reală din teren. 

3 Statutul de prezenţă  rezident 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  prezență certă 

7 Perioada de colectare a 

datelor 

Aprilie 2019-August 2020 

8 Distribuţia speciei  Zonele -ploturi/pătrate de monitorizare au fost stabilite în 

funcţie de zonele cele mai frecventate de speciile vizate de 

proiect, zone cu habitate diferite, zone cu surse de hrană diferite, 

zone cu impact antropic diferit şi care erau accesibile -timpul 

necesar şi distanţa ce urma să fie străbătută. Componentele 

majore ale habitatului care au stat la baza analizei ploturilor au 

fost: pădurile, păşunile, golurile alpine şi sursele de apă, astfel 

că cele 4 componente de bază ale habitatului pentru specia de 
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interes se regăsesc distribuite pe toată suprafaţa. 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 17.1 a Planului de management 

10 Alte informaţii privind 

sursele de informaţii 

Gestionarii fondurilor cinegetice din zonă, păstorii, rangerii PN 

Retezat 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia 1361 Lynx lynx, Anexa II - Directiva Habitate 

2 Informaţii specifice Pe baza informaţiilor obţinute din documentaţia consultată, a 

fost efectuată o recunoaştere generală a condițiilor de mediu 

prielnice speciei din zona de studiu, având drept scop o 

informare directă, parțială privind situația reală din teren. 

3 Statutul de prezenţă  rezident 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  prezență certă 

7 Perioada de colectare a 

datelor 

Aprilie 2019-August 2020  

8 Distribuţia speciei  Zonele -ploturi/pătrate de monitorizare au fost stabilite în 

funcţie de zonele cele mai frecventate de speciile vizate de 

proiect, zone cu habitate diferite, zone cu surse de hrană diferite, 

zone cu impact antropic diferit şi care erau accesibile -timpul 

necesar şi distanţa ce urma să fie străbătută. Componentele 

majore ale habitatului care au stat la baza analizei ploturilor au 

fost: pădurile, păşunile, golurile alpine şi sursele de apă, astfel 

că cele 4 componente de bază ale habitatului pentru specia vizată 

se regăsesc distribuite pe toată suprafaţa. 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 17.1 a Planului de management 

10 Alte informaţii privind 

sursele de informaţii 

Gestionarii fondurilor cinegetice din zonă, păstorii, rangerii PN 

Retezat 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 
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1 Specia Barbastella barbastellus, DH II, IV 

2 Informaţii specifice - 

3 Statutul de prezenţă  rezident, odihnă şi hrănire, pasaj, iernare, reproducere 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  rară 

7 Perioada de colectare a 

datelor 

06.2019 - 08.2019 

8 Distribuţia speciei  Specia este larg răspândită în habitatele forestiere zona 

montană a sitului, preferă pădurile de foioase și de amestec 

bătrâne. Până în prezent a fost identificată în 30 puncte. 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 17.1 a Planului de management 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Myotis blythii / Myotis myotis, DH II, IV 

2 Informaţii specifice - 

3 Statutul de prezenţă  rezident, odihnă şi hrănire, pasaj, iernare, reproducere 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  comună 

7 Perioada de colectare 

a datelor 

06.2019-08.2020 

8 Distribuţia speciei  Specia este larg răspândită în habitatele forestiere și deschise 

din zona carstică a sitului. Acustic este greu de deosebit de 

specia geamănă, M. myotis, cu care până în prezent a fost 

identificată în 32 puncte. 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 17.1 a Planului de management 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Rhinolophus euryale 

2 Informaţii specifice Specia nu a fost identificată pe parcursul studiului, lipsind 
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probabil din fauna zonei. 

3 Statutul de prezenţă  Specia nu a fost identificată pe parcursul studiului, lipsind 

probabil din fauna zonei. 

4 Statutul de prezenţă  Specia nu a fost identificată pe parcursul studiului, lipsind 

probabil din fauna zonei. 

5 Statutul de prezenţă  Specia nu a fost identificată pe parcursul studiului, lipsind 

probabil din fauna zonei. 

6 Abundenţă  Specia nu a fost identificată pe parcursul studiului, lipsind 

probabil din fauna zonei. 

7 Perioada de colectare a 

datelor 06.2019-08.2020 

8 Distribuţia speciei  Specia nu a fost identificată pe parcursul studiului, lipsind 

probabil din fauna zonei. 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Rhinolophus ferrumequinum 

2 Informaţii specifice - 

3 Statutul de prezenţă  rezident, odihnă şi hrănire, pasaj, iernare, reproducere 

4 Statutul de prezenţă  prezent în primul rând în zonele carstice 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  rară 

7 Perioada de colectare 

a datelor 

06.2019-08.2020 

8 Distribuţia speciei  Specia este prezentă în primul rând în habitatele carstice ale 

sitului, se adăpostește în peșteri, galerii de mină, dar și în clădiri. 

Până în prezent a fost identificată în 7 puncte, atât în peșteri, cât 

și în clădiri și habitate de hrănire. 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 17.1 a Planului de management 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Rhinolophus hipposideros 
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2 Informaţii specifice - 

3 Statutul de prezenţă  rezident, odihnă şi hrănire, pasaj, iernare, reproducere 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită în zonele carstice 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  comună 

7 Perioada de colectare a 

datelor 

06.2019-08.2020 

8 Distribuţia speciei  Specia este larg răspândită în habitatele carstice ale sitului, 

preferă pădurile de foioase/mixte bătrâne și prezența peșterilor 

ca adăpost. Până în prezent a fost identificată în 8 puncte. 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 17.1 a Planului de management 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Hypsugo savii, DH IV 

2 Informaţii specifice - 

3 Statutul de prezenţă  rezident, odihnă şi hrănire, pasaj, iernare, reproducere 

4 Statutul de prezenţă  rară 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  rară  

7 
Perioada de colectare a 

datelor 

06.2019 - 08.2022 

8 Distribuţia speciei  
Specia este prezentă în habitatele forestiere și zonele carstice 

ale sitului. A fost identificată acustic într-un singur punct. 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Miniopterus schreibersii 

2 Informaţii specifice  - 
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Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

3 Statutul de prezenţă  odihnă şi hrănire - pasaj 

4 Statutul de prezenţă  marginală 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  rară 

7 
Perioada de 

colectare a datelor 

06.2019 - 08.2020 

8 Distribuţia speciei  

Specia a fost identificată la o singură peșteră situată în apropierea 

extremității nordice a ariei protejate - Peștera Gura Cetății. 

Datorită faptului că exemplarele speciei pot zbura distanțe 

semnificative de aproximativ 15-20 km între adăposturi și 

habitate de hrănire. 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Myotis emarginatus 

2 Informaţii specifice - 

3 Statutul de prezenţă  rezident, odihnă şi hrănire, pasaj, iernare, reproducere 

4 Statutul de prezenţă  marginală 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  rară 

7 Perioada de colectare a 

datelor 

06.2019 - 08.2020 

8 Distribuţia speciei  Specia este prezentă în habitatele forestiere mai joase și zonele 

carstice ale sitului. Până în prezent a fost identificată în 13 

puncte. 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 17.1 a Planului de management 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 
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Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Myotis bechsteinii, DH II, IV 

2 Informaţii specifice - 

3 Statutul de prezenţă  rezident, odihnă şi hrănire, pasaj, iernare, reproducere 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  rară 

7 Perioada de colectare a 

datelor 

06.2019 - 08.2020 

8 Distribuţia speciei  Specia este larg răspândită în habitatele forestiere din zona 

montană a sitului, preferă pădurile de foioase. Până în prezent a 

fost identificată în 30 puncte. 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 17.1 a Planului de management 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Myotis nattereri, DH IV 

2 Informaţii specifice - 

3 Statutul de prezenţă  rezident, odihnă şi hrănire, pasaj, iernare, reproducere 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  rară 

7 Perioada de colectare a 

datelor 

06.2019 - 08.2020 

8 Distribuţia speciei  Specia este larg răspândită în habitatele forestiere din zona 

montană a sitului, preferă pădurile de foioase și de amestec 

bătrâne. Până în prezent a fost identificată în 27 puncte. 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 17.1 a Planului de management 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Myotis brandtii, DH IV 

2 Informaţii specifice - 



168 

 

3 Statutul de prezenţă  rezident, odihnă şi hrănire, pasaj, iernare, reproducere 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  comună 

7 Perioada de colectare 

a datelor 

06.2019 - 08.2020 

8 Distribuţia speciei  Specia este larg răspândită în habitatele forestiere din zona 

montană a sitului, preferă pădurile de foioase și de amestec, dar 

este prezentă și în etajul coniferelor. Până în prezent a fost 

identificată în 3 puncte. Specia face parte din subgenul/grupul 

Myotis mystacinus care a fost identificat în alte 45 de puncte din 

sit. 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 17.1 a Planului de management 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Myotis alcathoe, DH IV 

2 Informaţii specifice - 

3 Statutul de prezenţă  rezident, odihnă şi hrănire, pasaj, iernare, reproducere 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  rară 

7 Perioada de colectare a 

datelor 

06.2019 - 08.2020 

8 Distribuţia speciei  Specia este prezentă în habitatele forestiere din zona montană a 

sitului, preferă pădurile de foioase bătrâne. Până în prezent a fost 

identificată în 6 puncte. 

Specia face parte din subgenul/grupul Myotis mystacinus care a 

fost identificat în alte 45 de puncte din sit. 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 17.1 a Planului de management 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 
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Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Myotis mystacinus, DH IV 

2 Informaţii specifice - 

3 Statutul de prezenţă  rezident, odihnă şi hrănire, pasaj, iernare, reproducere 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  comună 

7 
Perioada de 

colectare a datelor 

06.2019 - 08.2021 

8 Distribuţia speciei  

Specia este prezentă în habitatele forestiere mai joase și zonele 

carstice ale sitului. A fost identificată vizual într-un singur 

punct. 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Nyctalus leisleri, DH IV 

2 Informaţii specifice - 

3 Statutul de prezenţă  rezident, odihnă şi hrănire, pasaj, iernare, reproducere 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  rară 

7 Perioada de colectare a 

datelor 

06.2019 - 08.2020 

8 Distribuţia speciei  Specia este larg răspândită în habitatele forestiere din zona 

montană a sitului. Până în prezent a fost identificată în 24 

puncte. 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 17.1 a Planului de management 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Eptesicus nilssonii, DH IV 

2 Informaţii specifice - 
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3 Statutul de prezenţă  rezident, odihnă şi hrănire, pasaj, iernare, reproducere 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  rară 

7 Perioada de colectare a 

datelor 

06.2019 - 08.2020 

8 Distribuţia speciei  Specia este larg răspândită în habitatele forestiere din zona 

montană și zonele alpine ale sitului. Până în prezent a fost 

identificată în 49 puncte. 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 17.1 a Planului de management 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Plecotus auritus, DH IV 

2 Informaţii specifice - 

3 Statutul de prezenţă  rezident, odihnă şi hrănire, pasaj, iernare, reproducere 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  comună 

7 Perioada de colectare a 

datelor 

06.2019 - 08.2020 

8 Distribuţia speciei  Specia este larg răspândită în habitatele forestiere din zona 

montană a sitului. Până în prezent a fost identificată în 2 

puncte. 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 17.1 a Planului de management 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Plecotus austriacus, DH IV 

2 Informaţii specifice - 

3 Statutul de prezenţă  rezident, odihnă şi hrănire, pasaj, iernare, reproducere 

4 Statutul de prezenţă  marginală 

5 Statutul de prezenţă  nativă 
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6 Abundenţă  comună 

7 Perioada de colectare a 

datelor 

06.2019 - 08.2020 

8 Distribuţia speciei  Specia este prezentă în habitatele forestiere din zonele mai 

joase ale sitului. Până în prezent a fost identificată în 2 puncte. 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 17.1 a Planului de management 

 

Specii de mamifere de interes conservativ din Parcul Național Retezat 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Erinaceus roumanicus 316376 

2 Informaţii specifice Conform literaturii, specia urcă altitudinal până la 1000 m. Evită 

zonele umede și pădurile întinse. Ariciul are populații mai 

abundente în zone urbane și rurale decât în cele naturale. Nu a 

fost identificat până în prezent în perimetrul parcului, indivizi 

fiind observați în localitățile limitrofe ariei protejate. Toți 

indivizii au fost înregistrați ca mortalități urmare traficului auto. 

3 Statutul de prezenţă  rezidentă 

4 Statutul de prezenţă  marginală 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  prezenţă incertă 

7 Perioada de colectare 

a datelor 
mai 2019 - iulie 2019  

8 Distribuţia speciei  Specia nu a fost identificată în perimetrul PN Retezat, ci limitrof 

acestuia, în localități. 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 17.2 a Planului de management 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate  

Nr 
Informaţie/Atribu

t 

Descriere 

1 Specia Sorex alpinus 11330 
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Nr 
Informaţie/Atribu

t 

Descriere 

2 Informaţii specifice 

În România a fost semnalat în Carpații Meridionali și Orientali. 

Specie vulnerabilă în conformitate cu Cartea Roșie a Vertebratelor 

din România. 

3 Statutul de prezenţă  rezidentă 

4 Statutul de prezenţă  marginală 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  rară 

7 
Perioada de 

colectare a datelor 

mai 2019 - iulie 2019 

8 Distribuţia speciei  

Specia a fost semnalată la Cabana Buta, Poiana Pelegii și Valea 

Lăpușnicului. Capturată de noi amonte de Cascada Lolaia -1 km și 

pe Valea Buții. Este prezentă în Anexa 17.2 a Planului de 

management 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Talpa europaea 11343 

2 Informaţii specifice În România este răspândită în toată țara. Specie observată cel mai 

adesea datorită mușuroaielor, în diferite tipuri de habitate, în 

special în pajiști dar urcă până în etajul subalpin, pe soluri cu 

substrat calcaros și sol adânc.  

3 Statutul de prezenţă  rezidentă 

4 Statutul de prezenţă  marginală 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  prezenţă certă 

7 Perioada de colectare 

a datelor 

mai 2019 - iulie 2019  

8 Distribuţia speciei  Mușuroaie ale speciei au fost observate în interiorul sitului. La 

Câmpușel, un individ a fost găsit mort pe drumul de acces. În 

literatură sunt menționate exemplare găsite moarte deasupra 

malului Gura Apei și mușuroaie frecvente, până în zona alpină -
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aprox. 2000 m alt., sub Vârful Albele, Retezatul Mic 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 17.2 a Planului de management 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Sorex minutus 11337 

2 Informaţii specifice În România este prezentă din Delta Dunării până la 1800 m 

altitudine. 

3 Statutul de prezenţă  rezidentă 

4 Statutul de prezenţă  marginală 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  rară 

7 Perioada de colectare 

a datelor 

mai 2019 - iulie 2019  

8 Distribuţia speciei  Semnalată la Gura Zlata, Cabana Buta, La Beci, Câmpușel, 

malul Jiului de Vest, Cârnic, Gențiana, Lacul Bucura, Lacul 

Bucurelu, Poiana Pelegii, Cheile Buții, Vârful Drăgșanu, Valea 

Lăpușnicului. Capturată de noi pe Valea Râului Bărbat, la 

intrarea în PN Retezat. 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 17.2 a Planului de management 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Sorex araneus 11331 

2 Informaţii specifice În România este semnalată în toată țara. 

3 Statutul de prezenţă  rezidentă 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  comună 

7 Perioada de colectare 

a datelor 

mai 2019 - iulie 2019  

8 Distribuţia speciei  Specia a fost semnalată la Gura Zlata, Cabana Buta, La Beci, 

Câmpușel, Cabana Cârnic, Cabana Gențiana, Lacul Bucura, 
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Poiana Pelegii, Cheile Buții, Vârful Drăgșanu, Valea 

Lăpșnicului. A fost capturat de noi la Stănuleți, pe malul râului 

Lăpușnic în mai multe puncte, și pe Râu Bărbat. A fost găsit 

mort la Cascada Lolaia și la Câmpușel. 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 17.2 a Planului de management 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Neomys anomalus 11314 

2 Informaţii specifice Specia este considerată periclitată la nivelul întregii țări, în 

conformitate cu Cartea Roșie a Vertebratelor din România. 

3 Statutul de prezenţă  rezidentă 

4 Statutul de prezenţă  marginală  

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  rară 

7 Perioada de colectare a 

datelor 
mai 2019 - iulie 2019  

8 Distribuţia speciei  Specia a fost semnalată în Cheile Buții și a fost capturată pe 

valea Râului Bărbat. 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 17.2 a Planului de management 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Neomys fodiens 11315 

2 Informaţii specifice În România semnalată la nivelul întregii țări, cu excepția zonelor 

foarte aride. Specia este considerată periclitată la nivelul întregii 

țări, în conformitate cu Cartea Roșie a Vertebratelor din 

România. 

3 Statutul de prezenţă  rezidentă 

4 Statutul de prezenţă  marginală  

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  rară 

7 Perioada de colectare a mai 2019 - iulie 2019  
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datelor 

8 Distribuţia speciei  Specia a fost semnalată la Poiana Pelegii, Cheile Buții și 

Câmpușel.  

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 17.2 a Planului de management 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Crocidura leucodon 11252 

2 Informaţii specifice Specia este considerată vulnerabilă la nivelul întregii țări 

3 Statutul de prezenţă  rezidentă 

4 Statutul de prezenţă  marginală  

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  foarte rară 

7 Perioada de colectare a 

datelor 

mai 2019 - iulie 2019  

8 Distribuţia speciei  Specie cu o singură semnalare, pe malul Lacului Bucura. În 

cadrul acestui studiu specia nu a fost capturată. 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 17.2 a Planului de management 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Crocidura suaveolens 11256 

2 Informaţii specifice Specia este considerată vulnerabilă la nivelul întregii țări 

3 Statutul de prezenţă  rezidentă 

4 Statutul de prezenţă  marginală  

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  prezenţă incertă  

7 Perioada de colectare a 

datelor 
mai 2019 - iulie 2019  

8 Distribuţia speciei  O singură semnalare istorică a speciei în Munții Retezat  

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 17.2 a Planului de management 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 
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Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Myotis daubentoni, DH IV 

2 Informaţii specifice - 

3 Statutul de prezenţă  rezident, odihnă şi hrănire, pasaj, iernare, reproducere 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  comună 

7 Perioada de colectare a 

datelor 

06.2019 - 08.2020 

8 Distribuţia speciei  Specia este larg răspândită în habitatele umede din zona 

montană a sitului, preferă cursurile și suprafețele de apă. Până 

în prezent a fost identificată în 20 puncte. 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 17.2 a Planului de management 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Myotis dasycneme 

2 Informaţii specifice Pe parcursul studiului, specia nu a fost identificată. 

5 Statutul de prezenţă  incertă 

6 Abundenţă   

7 Perioada de colectare a datelor 06.2019 - 08.2020 

8 Distribuţia speciei  Pe parcursul studiului, specia nu a fost identificată. 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Pipistrellus pygmaeus, DH IV 

2 Informaţii specifice - 

3 Statutul de prezenţă  rezident, odihnă şi hrănire, pasaj, iernare, reproducere 

4 Statutul de prezenţă  marginală 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  comună 

7 Perioada de colectare a 

datelor 

06.2019 - 08.2020 
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8 Distribuţia speciei  Specia este sporadică în habitatele umede din zona montană a 

sitului, preferă marginile de păduri și cursurile de apă. Până în 

prezent a fost identificată în 6 puncte. 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 17.2 a Planului de management 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Pipistrellus pipistrellus 

2 Informaţii specifice - 

3 Statutul de prezenţă  rezident, odihnă şi hrănire, pasaj, iernare, reproducere 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  comună 

7 Perioada de colectare 

a datelor 

06.2019 - 08.2020 

8 Distribuţia speciei  Specia este larg răspândită în majoritatea habitatelor studiate, 

fiind identificată până la altitudini de 2100 m. A fost identificată 

în 31 puncte, fiind printre cele mai comune specii de lilieci din 

aria protejată. 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 17.2 a Planului de management 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Nyctalus noctula 

2 Informaţii specifice - 

3 Statutul de prezenţă  rezident, odihnă şi hrănire, pasaj, iernare, reproducere 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  comună 

7 Perioada de colectare a 

datelor 

06.2019 - 08.2020 

8 Distribuţia speciei  Specia este larg răspândită în habitatele forestiere, dar frecvent 

poate fi întâlnită și în habitate deschise sau semideschise. Până 
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în prezent a fost identificată în 15 puncte.  

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 17.2 a Planului de management 

 

B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Pipistrellus nathusii, DH IV 

2 Informaţii specifice - 

3 Statutul de prezenţă  rezident, odihnă şi hrănire, pasaj, iernare, reproducere 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  comună 

7 
Perioada de 

colectare a datelor 

06.2019 - 08.2020 

8 Distribuţia speciei  
Specia este larg răspândită în pădurile de foioase ale sitului. 

Până în prezent a fost identificată în 8 puncte. 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 17.2 a Planului de management 

 

Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Eptesicus serotinus, DH IV 

2 Informaţii specifice - 

3 Statutul de prezenţă  rezident, odihnă şi hrănire, pasaj, iernare, reproducere 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  comună 

7 Perioada de colectare a 

datelor 

06.2019 - 08.2020 

8 Distribuţia speciei  Specia este larg răspândită în habitatele forestiere din zona 

montană a sitului. Până în prezent a fost identificată în 12 

puncte. 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 17.2 a Planului de management 
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Tabelul B. Date specifice la nivelul ariei naturale protejate 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Specia Vespertilio murinus, DH IV 

2 Informaţii specifice - 

3 Statutul de prezenţă  rezident, odihnă şi hrănire, pasaj, iernare, reproducere 

reproducere 

4 Statutul de prezenţă  larg răspândită 

5 Statutul de prezenţă  nativă 

6 Abundenţă  rară 

7 Perioada de colectare a 

datelor 

06.2019 - 08.2020 

8 Distribuţia speciei  Specia este larg răspândită în habitatele forestiere și alpine 

din sit. Până în prezent a fost identificată în 31 puncte. 

9 Distribuţia speciei  Este prezentă în Anexa 17.2 a Planului de management 

 

3.4. Alte specii de floră şi faună relevante pentru aria naturală protejată 

3.4.1. Plante 

În tabelul de mai jos, redăm lista speciilor de plante relevante pentru situl Natura 2000 

ROSCI0217 Retezat identificate în teren în perioada mai 2019 - august 2020: 

Tabel 11 

Nr. 

crt. 
Denumirea ştiinţifică Endemite 

Categoria 

de 

ameninţare  

Monument 

al naturii 

1 Aconitum napellus ssp. tauricum        

2 Allium victorialis    R   

3 Androsace villosa ssp. arachnoidea  A R   

4 Angelica archangelica    V x 

5 Asplenium adulterinum    R   

6 Athamanta turbith ssp. hungarica  A R   

7 Barbarea vulgaris ssp. lepuznica  A V/R   

8 Campanula patula ssp. abietina  b     

9 Campanula serrata        
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Nr. 

crt. 
Denumirea ştiinţifică Endemite 

Categoria 

de 

ameninţare  

Monument 

al naturii 

10 Campanula transsilvanica    V/R   

11 Carduus kerneri ssp. lobulatiformis  A R   

12 Centaurea pinnatifida  A R   

13 Centaurea uniflora ssp. nervosa    R   

14 Cephalanthera longifolia    nt   

15 Cypripedium calceolus    V/R x 

16 Coeloglossum viride    R   

17 Corallorhiza trifida    R   

18 Dianthus tenuifolius  b nt   

19 Dianthus glacialis ssp. gelidus  A R   

20 Dianthus spiculifolius  b R   

21 Doronicum carpaticum  b R   

22 Draba dorneri  A V/R   

23 Eriophorum vaginatum        

24 Edraianthus graminifolius    R   

25 Epipactis atrorubens    R   

26 Epipactis helleborine    R   

27 Erigeron uniflorus    R   

28 Eritrichium nanum    R   

29 Gentiana acaulis    R   

30 Gentiana frigida    R   

31 Gentiana punctata    R   

32 Geum reptans    R   

33 Gymnadenia conopsea    R   

34 Gymnadenia rhellicani    R   

35 Gypsophila petraea  b R   

36 Heracleum palmatum  A nt   

37 Koeleria macrantha ssp. transsilvanica  A R   

38 Leontopodium alpinum    V/R x 
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Nr. 

crt. 
Denumirea ştiinţifică Endemite 

Categoria 

de 

ameninţare  

Monument 

al naturii 

39 Leucanthemopsis alpina    R   

40 Ligusticum mutellinoides    R   

41 Loiseleuria procumbens    R   

42 Neottia nidus-avis    R   

43 Onobrychis montana ssp. transsilvanica  A R   

44 Ophrys insectifera    R   

45 Oreochloa disticha    R   

46 Oxyria digyna    R   

47 Oxytropis carpatica  b R   

48 Papaver alpinum ssp. corona-sancti-stephani  A R   

49 Phyteuma confusum    R   

50 Phyteuma vagneri  b R   

51 Plantago atrata ssp. carpatica    R   

52 Plantago gentianoides    R   

53 Platanthera bifolia    R   

54 Pseudorchis albida    R   

55 Pinus cembra    R   

56 Pinus mugo        

57 Pseudorchis frivaldii    R   

58 Ranunculus crenatus   R   

59 Rhododendron myrtifolium    V   

60 Rumex scutatus    R   

61 Saussurea discolor    R   

62 Saxifraga marginata    R   

63 Saxifraga stellaris        

64 Saxifraga pedemontana ssp. cymosa    R   

65 Scabiosa lucida ssp. barbata  A R   

66 Scorzonera purpurea ssp. rosea   R   

67 Sempervivum montanum    R   

68 Senecio abrotanifolius ssp. carpathicus    R   



182 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea ştiinţifică Endemite 

Categoria 

de 

ameninţare  

Monument 

al naturii 

69 Senecio doronicum ssp. transylvanicus    R   

70 Senecio incanus ssp. carniolicus    R   

71 Sesleria rigida ssp. haynaldiana     

72 Silene nutans ssp. dubia  b R   

73 Tozzia alpina ssp. carpathica    R   

74 Trollius europaeus    R x 

75 Vaccinium uliginosum ssp. microphyllum    R   

76 Veronica baumgartenii    R   

77 Viola alpina    R   

78 Viola declinata  b     

Semnificaţie abrevieri: A - endemic în România; b - subendemic; V - vulnerabil; R - rar; V/R - 

vulnerabil şi rar; nt - aproape ameninţat; x - încadrat în categoria respectivă. 

 

Nr. 

crt. 

Informaţie/Atribut Observaţie 

1 Codul speciei - 

2 Denumirea ştiinţifică  Gymnadenia frivaldii  

3 Denumirea populară Orhidee albă de turbărie 

4 Observaţii Populațiile, descrise ca fiind foarte bogate în arealul turbariei de 

sub Lacul Zănoga și Turbăriilor 6 și 8 dintre Slăvei și Muchia 

Ascuțită au devenit mici, formate din exemplare sporadice, din 

cauza suprapășunatului cu ovine. Populații mici sunt prezente în 

bazinul superior al văii Bucurei. Mai există în turbăria din Poiana 

Pelegii, la confluența cu Lăpușnicul Mare, descoperită în 2012 și 

descrisa de Bartok în 2016. 

 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Observaţie 

1 Codul speciei - 

2 Denumirea ştiinţifică  Allium victorialis  
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Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Observaţie 

3 Denumirea populară Ceapă de munte 

4 Observaţii Distribuția speciei: Culmea Prelucele-Retezat ,Valea Ștevia. 

 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Observaţie 

1 Codul speciei - 

2 Denumirea ştiinţifică  Androsace villosa L. ssp. arachnoidea  

3 Denumirea populară Laptele stâncii 

4 Observaţii Distribuția speciei: Piatra Iorgovanului, Piule  

 

Nr Informaţie/Atribut Observaţie 

1. Codul speciei - 

2. Denumirea ştiinţifică  Angelica archangelica. 

3. Denumirea populară Angelică 

4. Observaţii Distribuția speciei: Cascada Lolaia, Lăpușnicul Mare, Valea 

Ștevia, Râul Mare, Valea Stănișoarei, Jiu de Vest, Stâna de Râu. 

 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Observaţie 

1 Codul speciei - 

2 Denumirea 

ştiinţifică  

Asplenium adulterinum 

3 Denumirea populară Nu prezintă denumire populară consacrată. 

4 Observaţii Distribuția speciei: Stănuleții Mici, Vârful Lazărului, Pleșa, 

Piatra Iorgovanului, Merila Mică. 

 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Observaţie 

1 Codul speciei - 

2 Denumirea ştiinţifică  Athamanta turbith  

3 Denumirea populară Nu prezintă denumire populară consacrată. 
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Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Observaţie 

4 Observaţii Distribuția speciei: Valea Jiului de Vest  

 

Nr Informaţie/Atribut Observaţie 

1. Codul speciei - 

2. Denumirea ştiinţifică  Barbarea vulgaris ssp. lepuznica  

3. Denumirea populară Cruşăţea 

4. Observaţii Distribuția speciei: zona Custurii, Lăpușnicu Mare, Peleaga, 

Valea Mării. 

 

Nr Informaţie/Atribut Observaţie 

1. Codul speciei - 

2. Denumirea ştiinţifică  Campanula transsilvanica 

3. Denumirea populară Nu prezintă denumire populară consacrată. 

4. Observaţii Distribuția speciei: Rezervația Științifică Gemenele. 

 

Nr Informaţie/Atribut Observaţie 

1. Codul speciei - 

2. Denumirea ştiinţifică  Carduus kerneri ssp. lobulatiformis  

3. Denumirea populară Nu prezintă denumire populară consacrată. 

4. Observaţii Distribuția speciei: Scorota. 

 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Observaţie 

1 Codul speciei - 

2 Denumirea 

ştiinţifică  

Centaurea uniflora ssp. nervosa  

3 Denumirea populară Zglăvoc 

4 Observaţii Distribuția speciei: Rezervația Științifică Gemenele, Porțile 

Închise, Stâna de Râu, Valea Mării, Judele, Culmea Slăveiu, 

Culmea Zlata, Borăscu, Bucura, Peleaga. 
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Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Observaţie 

1 Codul speciei - 

2 Denumirea ştiinţifică  Cephalanthera longifolia  

3 Denumirea populară Buruiană de junghiuri 

4 Observaţii Distribuția speciei: Stănuleți  

 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Observaţie 

1 Codul speciei - 

2 Denumirea ştiinţifică  Coeloglossum viride. 

3 Denumirea populară Nu prezintă denumire populară consacrată. 

4 Observaţii Distribuția speciei: Scocul Stănuleți, Stănuleții Mici; între V. 

Vălărească și Piciorul Prelucele, Judele, Merila Mică, Vârful 

Lazărului  

 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Observaţie 

1 Codul speciei - 

2 Denumirea 

ştiinţifică  

Corallorhiza trifida  

3 Denumirea populară Burzișor 

4 Observaţii Distribuția speciei: Scocul Stănuleți  

 

Nr Informaţie/Atribut Observaţie 

1. Codul speciei - 

2. Denumirea ştiinţifică  Dianthus glacialis ssp. gelidus  

3. Denumirea populară Garofiţă de munte 

4. Observaţii Distribuția speciei: Vârful Mării, Vârful Lazărului. 

 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Observaţie 

1 Codul speciei - 
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2 Denumirea ştiinţifică  Dianthus spiculifolius  

3 Denumirea populară Barba ungurului 

4 Observaţii Distribuția speciei: Piatra Iorgovanului, Albele, Piule, Pleșa  

 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Observaţie 

1 Codul speciei - 

2 Denumirea ştiinţifică  Doronicum carpaticum  

3 Denumirea populară Cujdă 

4 Observaţii Distribuția speciei: Valea Ștevia, Șaua Paltina, Valea Pietrele, 

Valea Rea, Valea Galeșului, L. Galeșu, Culmea Păpușa, Stâna de 

Râu, Șaua Retezat, Vârful Lazărului, Vârful Custurii, Borăscu, 

Piatra Iorgovanului. 

 

Nr Informaţie/Atribut Observaţie 

1. Codul speciei - 

2. Denumirea ştiinţifică  Edraianthus graminifolius  

3. Denumirea populară Nu prezintă denumire populară consacrată. 

4. Observaţii Distribuția speciei: Stănuleți, Piatra Iorgovanului, Piule. 

 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Observaţie 

1 Codul speciei - 

2 Denumirea ştiinţifică  Epipactis atrorubens  

3 Denumirea populară Nu prezintă denumire populară consacrată. 

4 Observaţii Distribuția speciei: V. Râul Șes, V. Jiul de Vest, Culmea Piule-

Pleșa. 

 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Observaţie 

1 Codul speciei - 

2 Denumirea 

ştiinţifică  

Epipactis helleborine  
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3 Denumirea populară Nu prezintă denumire populară consacrată. 

4 Observaţii Distribuția speciei: Valea Nucșoara - în aval de Cascada Lolaia; 

Valea Jiul de Vest, Scorota. 

 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Observaţie 

1 Codul speciei - 

2 Denumirea ştiinţifică  Erigeron uniflorus  

3 Denumirea populară Bunghişor 

4 Observaţii Distribuția speciei: Vârful Mării  

 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Observaţie 

1 Codul speciei - 

2 Denumirea 

ştiinţifică  

Eritrichium nanum  

3 Denumirea populară Ochiul şarpelui 

4 Observaţii Distribuția speciei: Piatra Iorgovanului  

 

Nr Informaţie/Atribut Observaţie 

1. Codul speciei - 

2. Denumirea ştiinţifică  Gentiana acaulis  

3. Denumirea populară Cupe 

4. Observaţii Distribuția speciei: Culmea Bucura, L. Bucura, L. Lia, Judele, L. 

Judele, L. Zănoaga, Șaua Retezat, Culmea Zlata, Borăscu, Gugu-

Merila Mică, Culmea Păpușii 

 

Nr Informaţie/Atribut Observaţie 

1. Codul speciei - 

2. Denumirea ştiinţifică  Gentiana frigida  

3. Denumirea populară Nu prezintă denumire populară consacrată. 

4. Observaţii Distribuția speciei: Vârful Custurii, Vârful Țapului  
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Nr Informaţie/Atribut Observaţie 

1. Codul speciei - 

2. Denumirea ştiinţifică  Gentiana punctata  

3. Denumirea populară Ghinţură 

4. Observaţii Distribuția speciei: Culmea Lolaia, Valea Pietrele, L. Galeșu, 

între Șaua Retezat și Vârful Bucura, L. Zănoaga, zona Custurii, 

L. Ana, L. Lia, Culmea Vălărească, Valea Ștevia, Șaua Retezat 

înspre L. Știrbu/Albastru, Judele, Porțile Închise, Vârful Custurii, 

Stâna de Râu  

 

Nr Informaţie/Atribut Observaţie 

1. Codul speciei - 

2. Denumirea ştiinţifică  Geum reptans 

3. Denumirea populară Plăcinţele 

4. Observaţii Distribuția speciei: Vârful Custurii, Vârful Mării, Vârful Țapului  

 

 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Observaţie 

1 Codul speciei - 

2 Denumirea ştiinţifică  Gymnadenia conopsea  

3 Denumirea populară Limba cucului 

4 Observaţii Distribuția speciei: Stănuleți, Piatra Iorgovanului, Pleșa  

 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Observaţie 

1 Codul speciei - 

2 Denumirea 

ştiinţifică  

Gymnadenia rhellicani  

3 Denumirea populară Sângele voinicului 

4 Observaţii Distribuția speciei: Piatra Iorgovanului  
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Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Observaţie 

1 Codul speciei - 

2 Denumirea ştiinţifică  Gypsophila petraea  

3 Denumirea populară Nu prezintă denumire populară consacrată. 

4 Observaţii Distribuția speciei: Stănuleți, Piatra Iorgovanului, Scorota  

 

Nr Informaţie/Atribut Observaţie 

1. Codul speciei - 

2. Denumirea ştiinţifică  Heracleum palmatum  

3. Denumirea populară Talpa ursului 

4. Observaţii Distribuția speciei: Valea Stănișoarei, Valea Pietrele, Valea Rea, 

zona Custurii, Valea Ștevia, Lăpușnicul Mare, Valea Pelegii, 

Valea Paltina, Râul Bărbat, Stâna de Râu. 

 

Nr Informaţie/Atribut Observaţie 

1. Codul speciei - 

2. Denumirea ştiinţifică  Leontopodium alpinum  

3. Denumirea populară Floare de colți, albumiță, flocoșele. 

4. Observaţii Distribuția speciei: Piule, Culmea Piule-Pleșa, Piatra 

Iorgovanului, Stănuleți, Scorota  

 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Observaţie 

1 Codul speciei - 

2 Denumirea 

ştiinţifică  

Leucanthemopsis alpina  

3 Denumirea populară Ventricea 

4 Observaţii Distribuția speciei: specie frecventă în toată zona subalpină. 

 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Observaţie 

1 Codul speciei - 
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2 Denumirea ştiinţifică  Ligusticum mutellinoides  

3 Denumirea populară Mărarul ursului 

4 Observaţii Distribuția speciei: Vârful Mării  

 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Observaţie 

1 Codul speciei - 

2 Denumirea ştiinţifică  Loiseleuria procumbens  

3 Denumirea populară Nu prezintă denumire populară consacrată. 

4 Observaţii Distribuția speciei: specie frecventă în toată zona subalpină. 

 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Observaţie 

1 Codul speciei - 

2 Denumirea ştiinţifică  Neottia nidus-avis  

3 Denumirea populară Trânji, cuibuşor. 

4 Observaţii Distribuția speciei: Scocul Stănuleți  

 

Nr Informaţie/Atribut Observaţie 

1. Codul speciei - 

2. Denumirea ştiinţifică  Onobrychis montana ssp. transsilvanica  

3. Denumirea populară Sparcetă de munte 

4. Observaţii Distribuția speciei: Piatra Iorgovanului, Piule, Scorota, Stănuleți. 

 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Observaţie 

1 Codul speciei - 

2 Denumirea 

ştiinţifică  

Ophrys insectifera  

3 Denumirea populară Nu prezintă denumire populară consacrată. 

4 Observaţii Distribuția speciei: Stănuleții Mici  
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Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Observaţie 

1 Codul speciei - 

2 Denumirea 

ştiinţifică  

Oreochloa disticha  

3 Denumirea populară Nu prezintă denumire populară consacrată. 

4 Observaţii Distribuția speciei: specie frecventă în toată zona subalpină. 

 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Observaţie 

1 Codul speciei - 

2 Denumirea ştiinţifică  Oxyria digyna 

3 Denumirea populară Măcrişel 

4 Observaţii Distribuția speciei: Culmea Păpușii, Vârful Țapului, Stâna de 

Râu, Vârful Lazărului, Vârful Mării, Gugu-Merila Mică  

 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Observaţie 

1 Codul speciei - 

2 Denumirea ştiinţifică  Oxytropis carpatica 

3 Denumirea populară Luntricică 

4 Observaţii Distribuția speciei: Piule, Albele, Piatra Iorgovanului  

 

Nr Informaţie/Atribut Observaţie 

1. Codul speciei - 

2. Denumirea ştiinţifică  Papaver alpinum ssp. corona-sancti-stephani  

3. Denumirea populară Mac galben 

4. Observaţii Distribuția speciei: Piule  

 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Observaţie 

1 Codul speciei - 

2 Denumirea ştiinţifică  Phyteuma confusum  
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3 Denumirea populară Nu prezintă denumire populară consacrată. 

4 Observaţii Distribuția speciei: specie frecventă în toată zona subalpină. 

 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Observaţie 

1 Codul speciei - 

2 Denumirea ştiinţifică  Phyteuma vagneri  

3 Denumirea populară Cărbuni  

4 Observaţii Distribuția speciei: Izvorul Bucurei, Stănuleți  

 

Nr Informaţie/Atribut Observaţie 

1. Codul speciei - 

2. Denumirea ştiinţifică  Plantago atrata ssp. carpatica  

3. Denumirea populară Nu prezintă denumire populară consacrată. 

4. Observaţii Distribuția speciei: Zănoaga, Culmea Slăveiu, Zlata, Borăscu, 

Gugu, alte stațiuni fără toponimie consacrată  

1. Codul speciei - 

2. Denumirea ştiinţifică  Plantago gentianoides  

3. Denumirea populară Limba oii 

4. Observaţii Distribuția speciei: Valea Stănișoarei, Tăul Stănișoara, Tăul 

Pietrele, Valea Rea, L. Galeș, L. Bucura, L. Judele, Lănciț, Stâna 

de Râu, L. Ciomfu Mare, Tăul Adânc, Valea Pelegii, L. Zănoaga, 

Branu. 

 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Observaţie 

1 Codul speciei - 

2 Denumirea ştiinţifică  Platanthera bifolia 

3 Denumirea populară Stupiniță 

4 Observaţii Distribuția speciei: Stănuleți, Scorota  

 

Nr Informaţie/Atribut Observaţie 

1. Codul speciei - 
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Nr Informaţie/Atribut Observaţie 

2. Denumirea ştiinţifică  Pseudorchis albida  

3. Denumirea populară Nu prezintă denumire populară consacrată. 

4. Observaţii Distribuția speciei: Stâna de Râu, Stănuleți, Drăcșan, L. Lia, 

Izvoru Bucurei, Culmea Păpușa, Stâna Fetelor,  Culmea 

Vălărească, Judele, Zlata, Borăscu 

 

Nr Informaţie/Atribut Observaţie 

1. Codul speciei - 

2. Denumirea ştiinţifică  Pseudorchis frivaldii 

3. Denumirea populară Nu prezintă denumire populară consacrată. 

4. Observaţii Distribuția speciei: Valea Peleaga  

 

Nr Informaţie/Atribut Observaţie 

1. Codul speciei - 

2. Denumirea ştiinţifică  Ranunculus crenatus 

3. Denumirea populară Nu prezintă denumire populară consacrată. 

4. Observaţii Distribuția speciei: Gugu-Merila Mică, Borăscu  

 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Observaţie 

1 Codul speciei - 

2 Denumirea ştiinţifică  Rhododendron myrtifolium  

3 Denumirea populară Smirdar 

4 Observaţii Distribuția speciei: specie frecventă în toată zona subalpină. 

 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Observaţie 

1 Codul speciei - 

2 Denumirea ştiinţifică  Rumex scutatus  

3 Denumirea populară Nu prezintă denumire populară consacrată. 

4 Observaţii Distribuția speciei: Scorota  
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Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Observaţie 

1 Codul speciei - 

2 Denumirea ştiinţifică  Saussurea discolor  

3 Denumirea populară Nu prezintă denumire populară consacrată. 

4 Observaţii Distribuția speciei: Vârful Lazărului  

 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Observaţie 

1 Codul speciei - 

2 Denumirea ştiinţifică  Saxifraga marginata  

3 Denumirea populară Turturea 

4 Observaţii Distribuția speciei: Piatra Iorgovanului, Piule  

 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Observaţie 

1 Codul speciei - 

2 Denumirea ştiinţifică  Saxifraga pedemontana  

3 Denumirea populară Nu prezintă denumire populară consacrată. 

4 Observaţii Distribuția speciei: Culmea Păpușii, Vârful Țapului, Vârful 

Custurii, Vârful Mării, Vârful Lazărului, Gugu-Merila Mică  

 

Nr Informaţie/Atribut Observaţie 

1. Codul speciei - 

2. Denumirea ştiinţifică  Scabiosa lucida  

3. Denumirea populară Sipică 

4. Observaţii Distribuția speciei: Piule, Piatra Iorgovanului, alte stațiuni fără 

toponimie consacrată  

 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Observaţie 

1 Codul speciei - 

2 Denumirea ştiinţifică  Scorzonera purpurea ssp. rosea  
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3 Denumirea populară Nu prezintă denumire populară consacrată. 

4 Observaţii Distribuția speciei: Culmea Prelucele-Retezat, Râușor, Zlata, 

Zănoaga, La Clince, Borăscu, L. Lia, Culmea Păpușa, Piule, 

Piciorul Pelegii, Valea Mării. 

 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Observaţie 

1 Codul speciei - 

2 Denumirea ştiinţifică  Sempervivum montanum  

3 Denumirea populară Verzişoară de munte 

4 Observaţii Distribuția speciei: Judele  

 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Observaţie 

1 Codul speciei - 

2 Denumirea 

ştiinţifică  Senecio abrotanifolius ssp. carpathicus  

3 Denumirea populară Nu prezintă denumire populară consacrată. 

4 Observaţii Distribuția speciei: Gugu-Merila Mică, Borăscu, Vârful Custurii, 

Vârful Mării  

 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Observaţie 

1 Codul speciei - 

2 Denumirea 

ştiinţifică  Senecio doronicum ssp. transylvanicus  

3 Denumirea populară Nu prezintă denumire populară consacrată. 

4 Observaţii Distribuția speciei: specie frecventă în toată zona subalpină. 

 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Observaţie 

1 Codul speciei - 
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2 Denumirea 

ştiinţifică  Senecio incanus ssp. carniolicus  

3 Denumirea populară Nu prezintă denumire populară consacrată. 

4 Observaţii Distribuția speciei: Culmea Prelucele-Retezat, Culmea Păpușii, 

Vârful Țapului, Vârful Lazărului, Vârful Custurii, Culmea 

Zlăveiu, Gugu, Valea Ștevia, Culmea Lolaia, Șaua Retezat-

Vârful Bucura, L. Galeș. 

 

Nr Informaţie/Atribut Observaţie 

1. Codul speciei - 

2. Denumirea ştiinţifică  Silene nutans ssp. dubia  

3. Denumirea populară Lichitoare păsărească 

4. Observaţii Distribuția speciei: Culmea Piule-Pleșa 

 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Observaţie 

1 Codul speciei - 

2 Denumirea ştiinţifică  Trollius europaeus 

3 Denumirea populară Bulbuci 

4 Observaţii Distribuția speciei: Culmea Prelucele, Stănuleți. 

 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Observaţie 

1 Codul speciei - 

2 Denumirea ştiinţifică  Vaccinium uliginosum ssp. microphyllum  

3 Denumirea populară Afin vânăt pitic 

4 Observaţii Distribuția speciei: specie frecventă în toată zona subalpin-alpin. 

 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Observaţie 

1 Codul speciei - 

2 Denumirea ştiinţifică  Veronica baumgartenii  

3 Denumirea populară Nu prezintă denumire populară consacrată. 
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4 Observaţii Distribuția speciei: specie frecventă în toată zona subalpin-alpin. 

 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Observaţie 

1 Codul speciei - 

2 Denumirea ştiinţifică  Viola alpina  

3 Denumirea populară Nu prezintă denumire populară consacrată. 

4 Observaţii Distribuția speciei: Piatra Iorgovanului  

 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Observaţie 

1 Codul speciei - 

2 Denumirea ştiinţifică  Viola declinata  

3 Denumirea populară Unghia păsării 

4 Observaţii Distribuția speciei: Culmea Vălărească, Stâna Gorovii, Valea 

Iorgovanu, Borăscu  

 

3.4.2. Herpetofaună 

Nr Informaţie/Atribut Descriere 

1 Cod Specie - EUNIS 10593 

2 Denumirea științifică  Salamandra salamandra 

3 Denumirea populară Salamandra 

4 Descrierea speciei  - 

 

Nr. 

crt. 
Informație/Atribut Observație 

1.  Codul speciei 663 

2.  Denumirea 

științifică 

Coronella austriaca 

3.  Denumirea populară Șarpele de alun 

4.  Observații 2 exemplare în 2 habitate în următoarele zone: Lăpușnicul 

Mare 
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Nr crt Informație/Atribut Observație 

1.  Codul speciei 316299 

2.  Denumirea științifică Elaphe longissima 

3.  Denumirea populară Șarpele lui Esculap 

4.  Observații Specia nu a fost identificată în cadrul ariei naturale protejate  

 

Nr 

crt 
Informație/Atribut Observație 

1.  Codul speciei 10677 

2.  Denumirea științifică Natrix natrix 

3.  Denumirea populară Șarpele de casă 

4.  Observații 3 exemplare în 2 habitate în următoarele zone: Muchia Picuiului, 

Soarbele 

 

Nr.

crt 
Informație/Atribut Observație 

1.  Codul speciei 640 

2.  Denumirea științifică Bufo -Bufotes viridis 

3.  Denumirea populară Broasca râioasă verde 

4.  Observații 6 exemplare în 4 habitate în următoarele zone: Lăpușnicul Mare 

 

3.4.3. Mamifere 

Nr Informaţie/Atribut Observaţie 

1. Codul speciei 1363 

2. Denumirea ştiinţifică  Felis silvestris 

3. Denumirea populară Pisică sălbatică 

4. Observaţii Surprinsă în plot AC016 de camera foto trap 

Anexa 2 – Foto 15 

Nr. 

crt. 

Informaţie/Atribut Observaţie 

1 Codul speciei 11231 
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Nr Informaţie/Atribut Observaţie 

2 Denumirea 

ştiinţifică  

Apodemus flavicollis 

3 Denumirea populară Șoarecele cu gât galben, șoarece gulerat 

4 Observaţii Specia este larg răspândită în Parcul Național Retezat, fiind 

identificată în cadrul acestui studiu pe valea râului Șes, Râul Mare, 

Lăpușnicul Mare, Jiul de Vest, pârâul Buta, zona Câmpușel, Râu 

Bărbat, Râușor și zona Cabana Pietrele. 

 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Observaţie 

1. Codul speciei 11233 

2. Denumirea 

ştiinţifică  

Apodemus sylvaticus 

3. Denumirea populară Șoarecele de pădure 

4. Observaţii Specia este larg răspândită în Parcul Național Retezat, fiind 

identificată în cadrul acestui studiu pe valea râului Șes, Râul 

Mare, Lăpușnicul Mare, Jiul de Vest, pârâul Buta, Râușor și zona 

Cabana Pietrele. 

 

Nr

. 

crt 

Informaţie/Atribut Observaţie 

1. Codul speciei 11235 

2. Denumirea ştiinţifică  Apodemus agrarius 

3. Denumirea populară Șoarecele vărgat de câmp, șobolan de câmp 

4. Observaţii Specia este prezentă în Parcul Național Retezat, fiind 

identificată pe valea Râului Mare și a Râului Bărbat. 

 

Nr. 

crt

. 

Informaţie/Atribut Observaţie 

1. Codul speciei 11259 
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Nr. 

crt

. 

Informaţie/Atribut Observaţie 

2. Denumirea ştiinţifică  Chionomys nivalis 

3. Denumirea populară Șoarecele de zăpadă 

4. Observaţii Specia este prezentă în Parcul Național Retezat, fiind 

identificată în cadrul acestui studiu pe valea râului Șes, Râul 

Mare, Lăpușnicul Mare, pârâul Buta, Râul Bărbat și zona 

Cabana Pietrele. 

 

Nr

. 

crt 

Informaţie/Atribut Observaţie 

1.  Codul speciei 11290 

2. Denumirea ştiinţifică  Microtus -Pitymys subterraneus 

3. Denumirea populară Șoarecele subpământean 

4. Observaţii Specia este prezentă în Parcul Național Retezat, fiind 

identificată în cadrul acestui studiu pe valea râului Bărbat. 

 

Nr

. 

crt 

Informaţie/Atribut Observaţie 

1. Codul speciei 11290 

2. Denumirea ştiinţifică  Clethrionomys -Myodes glareolus 

3. Denumirea populară Șoarecele scurmător de pădure 

4. Observaţii Specia este larg răspândită în Parcul Național Retezat, fiind 

identificată în cadrul acestui studiu pe valea râului Șes, Râul 

Mare, Lăpușnicul Mare, Jiul de Vest, Scorota, pârâul Buta, zona 

Câmpușel, Râul Bărbat, Râușor și zona Cabana Pietrele. 
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Nr

. 

crt 

Informaţie/Atribut Observaţie 

1. Codul speciei 1414 

2. Denumirea ştiinţifică  Glis glis 

3. Denumirea populară Pârșul mare 

4. Observaţii Specia este prezentă în Parcul Național Retezat, fiind 

identificată pe valea râurilor Bărbat și Buta. 

 

Nr

. 

crt 

Informaţie/Atribut Observaţie 

1. Codul speciei 1457 

2. Denumirea ştiinţifică  Muscardinus avellanarius 

3. Denumirea populară Pârșul de alun 

4. Observaţii Specia este prezentă în Parcul Național Retezat, fiind 

identificată în zonele Râușor și Câmpușel. 

 

Nr

. 

crt 

Informaţie/Atribut Observaţie 

1. Codul speciei 11329 

2. Denumirea ştiinţifică  Sciurus vulgaris 

3. Denumirea populară Veverița 

4. Observaţii Specia este prezentă în Parcul Național Retezat, fiind 

identificată pe valea Lăpușnicului Mare. 

 

Nr

.cr

t 

Informaţie/Atribut Observaţie 

1. Codul speciei 1464 

2. Denumirea ştiinţifică  Mustela nivalis 

3. Denumirea populară Nevăstuică 
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Nr

.cr

t 

Informaţie/Atribut Observaţie 

4. Observaţii Specia este prezentă în Parcul Național Retezat, fiind 

identificată pe valea Lăpușnicului Mare. 

 

3.4.4 Păsări 

Nr. 

crt. 
Informație/Atribut Observație 

1. Codul speciei 994 

2. Denumirea 

științifică 

Coturnix coturnix 

3. Denumirea populară Prepeliță 

4. Observații De regulă specia este întâlnită în regiunile de deal și de câmpie, în 

vegetația deasă din pășuni, în tufișurile de pe malurile râurilor, și pe 

câmpurile cultivate în special cu cereale sau leguminoase. Ocazional 

poate apărea și la înălțimi mai mari, în regiuni sub-alpine sau alpine.  

În urma aplicării metodologiilor, în sit, specia a fost identificată în 

cinci locații, pe pășuni umede, cu vegetație bogată. Specia a fost 

observată pe pajiștile alpine la limita sudică a parcului național, și în 

masivul Godeanu. 

 

Nr. 

crt. 
Informație/Atribut Descriere 

1 Cod Specie - EUNIS 1139 

2 Denumirea 

ştiințifică  

Mergus merganser 

3 Denumirea populară Ferestraș mare  

4 Observații Specia cuibărește de-a lungul râurilor mai mari din parc, și 

folosește lacul de baraj Gura Apelor ca și loc de hrănire. 
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Nr. 

crt 
Informație/Atribut Descriere 

1 Cod Specie - 

EUNIS 

986 

2 Denumirea 

ştiințifică  

Columba palumbus 

3 Denumirea populară Porumbel gulerat 

4 Observații  Specia este comună în pădurile de foioase și de amestec pe 

întregul teritoriu al parcului. 

 

Nr. crt Informație/Atribut Descriere 

1 Cod Specie - EUNIS 853 

2 Denumirea ştiințifică  Alauda arvensis 

3 Denumirea populară Ciocârlie de câmp  

4 Observații  Specia poate fi observată în pajiștile alpine în aria protejată. 

 

4. INFORMAȚII SOCIO-ECONOMICE și CULTURALE 

4.1. Comunitățile locale  

Harta unităților administrativ teritoriale care au rază teritorială pe suprafața ariilor naturale 

protejate este prezentată în Anexa 18 la Planul de management 

4.1.1 Date demografice privind comunitățile locale 

Suprapunerea parțială a teritoriilor ocupate de aria naturală investigată peste opt unități 

administrativ teritoriale, face ca aceste localități să fie de interes pentru studiul de față, chiar dacă 

unele au teritorii extrem de mici -Teregova, Padeş și Tismana.  

Deși cea mai mare parte a Parcului Național Retezat și a siturilor Natura 2000 ROSCI0217 Retezat 

și ROSPA0084 Munții Retezat se află în județul Hunedoara, suprafața acestora se întinde și în 

județele Gorj și Caraș-Severin. Din totalul celor opt localități cu teritorii în interiorul sitului, patru 

se află în județul Hunedoara: Uricani, Pui, Râu de Mori și Sălașu de Sus, două sunt în Caraș-

Severin: Teregova și Zăvoi și alte două – Tismana și Padeș, în județul Gorj.  

Trebuie menționat faptul că doar teritoriile extravilane ale localităților menționate se suprapun 

parțial peste sit, ceea ce face ca prezența umană permanentă – înțeleasă prin amplasarea locuințelor 

convenționale – să fie redusă, fiind reprezentată doar de structuri turistice - cabane, refugii, 

pensiuni din staţiunile Râuşor, Gura Zlata, Buta.  
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Cu toate că aria naturală investigată se suprapune doar peste teritoriile extravilane ale celor opt 

unități administrativ teritoriale, apropiata prezență a comunităților umane nu poate fi neglijată. În 

comparație cu anul 2011, în toate cele opt localități menționate anterior, se înregistrează scăderi 

ale numărului populației. În ansamblu, populația totală în vara anului curent era cu aproximativ 7 

procente mai mică decât în 2011, totalul populației în 2011 fiind de 41.257 locuitori, iar în 2019 

de 38.501 locuitori.  

 Populația din localitățile învecinate Parcului Național Retezat și a siturilor Natura 2000 

ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat a înregistrat, în ultimele două decenii, un spor 

natural negativ, rata natalității fiind mai scăzută decât rata mortalității, la care se adaugă emigrarea 

internă și/sau externă a unei părți din locuitori, mai ales a celor tineri.  
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Tabel nr.12 

Populaţia localităţilor aflate în imediata apropiere a ariei naturale protejate și care sunt relevante din punct de vedere al prezenței umane în 

interiorul sitului 

Nr. 

crt 
Județ Localitate Sexe 

An de referință 

2011  

An de referință 

2018  

An de analizat 

2019  

Prezența 

estimată în sit 

1 HD Uricani 

Total 10331 9531 9381 0 

Masculin 5197 4799 4718 0 

Feminin 5134 4732 4663 0 

2 HD Pui 

Total 4418 4190 4105 0 

Masculin 2211 2133 2089 0 

Feminin 2207 2057 2016 0 

3 HD Râu de Mori 

Total 3318 3159 3129 0 

Masculin 1627 1568 1555 0 

Feminin 1691 1591 1574 0 

4 HD Sălașu de Sus 

Total 2412 2251 2251 0 

Masculin 1167 1092 1099 0 

Feminin 1245 1159 1152 0 

5 CS Teregova 

Total 4211 3945 3875 0 

Masculin 2059 1932 1904 0 

Feminin 2152 2013 1971 0 

6 CS Zăvoi Total 4138 4069 4034 0 
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Nr. 

crt 
Județ Localitate Sexe 

An de referință 

2011  

An de referință 

2018  

An de analizat 

2019  

Prezența 

estimată în sit 

Masculin 2047 2067 2033 0 

Feminin 2091 2002 2001 0 

7 GJ Tismana 

Total 7476 6968 6928 0 

Masculin 3694 3447 3414 0 

Feminin 3782 3521 3514 0 

8 GJ Padeș 

Total 4953 4840 4798 0 

Masculin 2493 2428 2412 0 

Feminin 2460 2412 2386 0 

Total populație localități 41257 38953 38501  
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4.2. Factorii interesați 

Tabel nr.13 

Situația factorilor interesaţi 

Nr. 
Denumire factor 

interesat 
Tip Aria de interes 

1.  
Agenția Națională pentru 

Arii Naturale Protejate 

Autoritate de mediu, rol de 

control și reglementare 

Gestionarea ariilor 

naturale protejate 

2.  

Primăriile Sălaşu de Sus, 

Râu de Mori, Pui, 

Uricani, Tismana, Padeş, 

Teregova, Zăvoi 

Autoritate a administraţiei 

publice locale 
Administraţie 

3.  

Consiliul Judeţean 

Hunedoara, Caraş-

Severin, Gorj 

Autoritate a administraţiei 

publice locale Administraţie 

4.  Ministerul Mediului 
Autoritate de mediu, rol de 

control și reglementare 
Protecția mediului 

5.  

Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Hunedoara, 

Caraş-Severin, Gorj 

Serviciu descentralizat al 

autorităţii publice centrale 

pentru protecţia mediului 

Protecția mediului 

6.  

Garda Naţională de 

Mediu – Comisariatul 

Judeţean Hunedoara, 

Caraş-Severin, Gorj 

Serviciu descentralizat al 

autorităţii publice centrale 

pentru protecţia mediului 

Protecția mediului 

7.  

Direcţia pentru 

Agricultură Judeţul 

Hunedoara, Caraş-

Severin, Gorj 

Serviciu descentralizat al 

autorităţii publice centrale 

pentru agricultură 
Agricultură  

8.  

Direcţia silvică 

Hunedoara, Caraş-

Severin, Gorj 

Serviciu descentralizat al 

autorităţii publice centrale 

pentru silvicultură 

Silvicultură 

9.  

Garda forestieră 

Hunedoara, Caraş-

Severin, Gorj 

Serviciu descentralizat al 

autorităţii publice centrale 

pentru protecţia mediului 

Silvicultură 
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Nr. 
Denumire factor 

interesat 
Tip Aria de interes 

10.  

Agenţia de Plăţi și 

Intervenţie pentru 

Agricultură Hunedoara, 

Caraş-Severin, Gorj 

Serviciu descentralizat al 

autorităţii publice centrale 

pentru agricultură 
Agricultură  

11.  

Asociații și societăți 

agricole/ fermieri și 

silvice/ composesorate 

Persoane juridice, persoane 

fizice 

Măsuri specifice asociate 

statutului de sit Natura 

2000, ce influențează 

modul în care își 

desfășoară activitățile 

12.  
AJVPS Hunedoara, 

Caraş-Severin, Gorj 
ONG Vânătoare 

13.  

Administraţia Naţională 

Apele Române  

 

Regie autonomă - Instituţie 

publică 

Managementul resurselor 

de apă 
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Tabel nr.14 

Analiza factorilor interesaţi I 

Nr. Denumire factor interesat Domeniul de interes Cunoștințe Atitudini Practici 

1 Agenția Națională pentru Arii 

Naturale Protejate 

Autoritate de mediu, rol de control și 

reglementare 

3 + 3 

2 Primăriile Sălaşu de Sus, Râu de 

Mori, Pui, Uricani, Tismana, Padeş, 

Teregova, Zăvoi 

Autoritate a administraţiei publice 

locale 

2 - 2 

3 Consiliul Judeţean Hunedoara, 

Caraş-Severin, Gorj 

Autoritate a administraţiei publice 

locale 

3 + 3 

4 
Ministerul Mediului 

Autoritate de mediu, rol de control și 

reglementare 

3 + 3 

5 
Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Hunedoara, Caraş-Severin, Gorj 

Serviciu descentralizat al autorităţii 

publice centrale pentru protecţia 

mediului 

3 + 3 

6 Garda Naţională de Mediu – 

Comisariatul Judeţean Hunedoara, 

Caraş-Severin, Gorj 

Serviciu descentralizat al autorităţii 

publice centrale pentru protecţia 

mediului 

3 + 3 

7 Direcţia pentru Agricultură Judeţul 

Hunedoara, Caraş-Severin, Gorj 

Serviciu descentralizat al autorităţii 

publice centrale pentru agricultură 

3 + 3 
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Nr. Denumire factor interesat Domeniul de interes Cunoștințe Atitudini Practici 

8 Direcţia silvică Hunedoara, Caraş-

Severin, Gorj 

Serviciu descentralizat al autorităţii 

publice centrale pentru silvicultură 

2 - 2 

9 
Garda forestieră Hunedoara, Caraş-

Severin, Gorj 

Serviciu descentralizat al autorităţii 

publice centrale pentru protecţia 

mediului 

2 - 2 

10 Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru 

Agricultură Hunedoara, Caraş-

Severin, Gorj 

Serviciu descentralizat al autorităţii 

publice centrale pentru agricultură 

2 neutru 2 

11 Asociații și societăți agricole/ 

fermieri și silvice/ composesorate 
Persoane juridice, persoane fizice 

2 - 2 

12 AJVPS Hunedoara, Caraş-Severin, 

Gorj 
ONG 

2 neutru 2 

13 Administraţia Naţională Apele 

Române  

 

Regie autonomă - Instituţie publică 

2 neutru 2 

 

Cunoștințele sunt apreciate pe o scală de la 1 la 3, unde 1 înseamnă cunoștințe puține, 2 cunoștințe moderate și 3 cunoștințe avansate. Atitudinea este de 

asemenea apreciată pe o scală cuprinzând atitudini favorabile +-, neutre sau negative -. Calitatea practicilor este apreciată pe o scală de la 1 la 3, unde 1 

înseamnă practici neadecvate, 2 practici bune și 3 practici foarte bune. 
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Tabel nr.15 

Analiza 

factorilor 

interesaţi 

IINr. 

Crt. 

Instituții, organizații, grupuri 

de interese stabilite pe baza 

rolului și/sau a interesului în 

ariile naturale protejate 

Natura relației dintre părțile 

interesate și aria protejată 

Aspecte pozitive și 

oportunități de cooperare și 

colaborare 

Acţiuni posibile care să se adreseze 

intereselor factorului interesat 

Guvern și entităţi subordonate acestuia 

1 Ministerul Mediului, Apelor și 

Pădurilor 

 

Responsabil pentru administrarea 

ariilor naturale protejate de 

interes național și comunitar și 

internațional 

Conform legislației actuale 

are obligația de administrare 

a ariilor naturale protejate 

Elaborarea planurilor de management și 

consultarea publicului reprezintă 

aspecte esențiale pentru gestionarea 

eficientă a ariilor naturale protejate 

2 Agenția Națională pentru Arii 

Naturale Protejate 

Responsabilă cu asigurarea unui 

management adecvat și eficient 

al ariilor naturale protejate 

Conform legislației actuale 

are obligația de administrare 

a ariilor naturale protejate 

Elaborarea planurilor de management și 

consultarea publicului reprezintă 

aspecte esențiale pentru gestionarea 

eficientă a ariilor naturale protejate 

3 Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale 

Posibila impunere a unor 

restricții de exploatare pe 

terenuri agricole ca urmare a 

includerii acestora în Rețeaua 

Natura 2000 

Utilizarea eficientă a 

resurselor naturale și tendința 

europeană de promovare a 

produselor ecologice 

Promovarea posibilităților de utilizare 

durabilă a resurselor naturale și a 

mărcilor locale 
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Analiza 

factorilor 

interesaţi 

IINr. 

Crt. 

Instituții, organizații, grupuri 

de interese stabilite pe baza 

rolului și/sau a interesului în 

ariile naturale protejate 

Natura relației dintre părțile 

interesate și aria protejată 

Aspecte pozitive și 

oportunități de cooperare și 

colaborare 

Acţiuni posibile care să se adreseze 

intereselor factorului interesat 

4 Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrației 

Publice 

Posibile restricții pentru crearea 

infrastructurii de turism și pentru 

utilizarea anumitor resurse 

naturale în ariile naturale 

protejate 

Ariile naturale protejate 

includ în general peisaje 

spectaculoase și obiective 

naturale care reprezintă 

puncte de atracție pentru 

turiști 

Promovarea posibilitatilor de exploatare 

a potențialului turistic și a mărcilor 

locale 

5 Agenţia Națională pentru 

Protecția Mediului 

Responsabilă pentru conservarea 

biodiversității  

Cei mai ridicați indici de 

biodiversitate se întâlnesc în 

ariile naturale protejate astfel 

că, prin administrarea 

eficientă a acestora se 

realizează implicit și 

conservarea biodiversității 

Îmbunătăţirea activităților specifice 

conservării biodiversității printr-un 

management responsabil al ariilor 

naturale protejate 

Autorităţi regionale, locale și entităţi subordonate 
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Analiza 

factorilor 

interesaţi 

IINr. 

Crt. 

Instituții, organizații, grupuri 

de interese stabilite pe baza 

rolului și/sau a interesului în 

ariile naturale protejate 

Natura relației dintre părțile 

interesate și aria protejată 

Aspecte pozitive și 

oportunități de cooperare și 

colaborare 

Acţiuni posibile care să se adreseze 

intereselor factorului interesat 

6 Consiliile Judeţene Hunedoara, 

Caraş Severin și Gorj 

Crearea infrastructurii – de 

transport, turisitică etc – poate fi 

afectată de regimul de protecție 

Dezvoltarea socio-economică 

fără efecte negative asupra 

capitalului natural 

Consultarea publicului posibil afectat 

de instituirea regimului de protecție.  

7 Consiliile locale Sălaşu de Sus, 

Râu de Mori, Pui, Uricani, 

Tismana, Padeş, Teregova, 

Zăvoi 

Crearea infrastructurii – de 

transport, turisitică, de gestionare 

a deșeurilor etc – poate fi 

afectată de regimul de protecție 

Dezvoltarea socio-economică 

fără efecte negative asupra 

capitalului natural 

Consultarea publicului posibil afectat 

de instituirea regimului de protecție. 

8 Agenţia pentru Protecția 

Mediului Hunedoara, Caraş 

Severin și Gorj 

Responsabilă pentru elaborarea 

actelor de reglementare a 

activităților propuse în arii 

naturale protejate și în 

vecinatatea acestora. 

Responsabilă pentru conservarea 

biodiversității 

Informarea Comunităților 

locale asupra statului de 

protecție. 

Cei mai ridicați indici de 

biodiversitate se întâlnesc în 

ariile naturale protejate astfel 

că, prin administrarea 

eficientă a acestora se 

Îmbunătăţirea activităților specifice 

conservării biodiversității printr-un 

management responsabil al ariilor 

naturale protejate 
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Analiza 

factorilor 

interesaţi 

IINr. 

Crt. 

Instituții, organizații, grupuri 

de interese stabilite pe baza 

rolului și/sau a interesului în 

ariile naturale protejate 

Natura relației dintre părțile 

interesate și aria protejată 

Aspecte pozitive și 

oportunități de cooperare și 

colaborare 

Acţiuni posibile care să se adreseze 

intereselor factorului interesat 

realizează implicit și 

conservarea biodiversității 

9 Garda Națională de Mediu 

Hunedoara, Caraş Severin și 

Gorj 

Autoritate responsabilă cu 

controlul aplicării prevederilor 

planului de management. 

Autoritatea are printre 

atribuții și controlul modului 

de respectare a legislației de 

mediu privind ariile naturale 

protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei, 

faunei salbatice și 

acvaculturii. 

Constată faptele ce constituie 

contravenții și aplică sancțiunile 

contravenționale în domeniul protecției 

mediului pentru încălcarea prevederilor 

planului de management sau ale 

regulamentului. 

 

10 Garda Forestieră Hunedoara, 

Caraş Severin și Gorj 

Posibila impunere a unor 

restricții de exploatare a fondului 

forestier și cinegetic ca urmare a 

includerii acestora în Rețeaua 

Natura 2000 

Utilizarea rațională a 

resurselor forestiere 

Promovarea posibilitățiilor de utilizare 

durabilă a resurselor forestiere 
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Analiza 

factorilor 

interesaţi 

IINr. 

Crt. 

Instituții, organizații, grupuri 

de interese stabilite pe baza 

rolului și/sau a interesului în 

ariile naturale protejate 

Natura relației dintre părțile 

interesate și aria protejată 

Aspecte pozitive și 

oportunități de cooperare și 

colaborare 

Acţiuni posibile care să se adreseze 

intereselor factorului interesat 

11 Direcția Agricolă Posibila impunere a unor 

restricții de exploatare pe 

terenuri agricole ca urmare a 

includerii acestora în Rețeaua 

Natura 2000 

Utilizarea eficientă a 

resureslor naturale și tendința 

europeană de promovare a 

produselor ecologice 

Promovarea posibilităților de utilizare 

durabilă a resurselor naturale și a 

mărcilor locale 

Instituţii academice 

12 Instituţii academice Activitatea de cercetare practică 

în domeniul conservarea 

biodiversității se desfășoară în 

mare măsură în ariile naturale 

protejate. De asemenea, 

activitățile didactice din 

domeniul arii naturale protejate 

implică și practică în astfel de 

zone. 

Aceste instituții dețin 

specialiști valoroși în 

domeniul protecției mediului, 

direct interesați de 

promovarea și administrarea 

eficientă a ariilor naturale 

protejate. 

  

Specialiștii acestor instituții dețin un rol 

determinant în realizarea studiilor 

științifice în ariile naturale protejate. În 

urma derulării proiectului, se dorește 

conștientizarea reprezentanților acestor 

instituții asupra importanței Rețelei 

Natura 2000 și ulterior implicarea 

activă în gestionarea ariilor naturale 

protejate. 

Organizaţii non-guvernamentale 
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Analiza 

factorilor 

interesaţi 

IINr. 

Crt. 

Instituții, organizații, grupuri 

de interese stabilite pe baza 

rolului și/sau a interesului în 

ariile naturale protejate 

Natura relației dintre părțile 

interesate și aria protejată 

Aspecte pozitive și 

oportunități de cooperare și 

colaborare 

Acţiuni posibile care să se adreseze 

intereselor factorului interesat 

13 Protecţia mediului  Creșterea capacității de 

administrare a ariilor naturale 

protejate în cadrul organizațiilor 

nonguvernamentale care 

activează în domeniul protecției 

mediului 

Sunt principalele organizații 

implicate până în prezent în 

gestionarea ariilor naturale 

protejate prin preluarea în 

custodie dar, planurile de 

management întocmite până 

în prezent au deficiențe 

majore astfel că nu au fost 

aprobate de către instituțiile 

abilitate în acest sens. 

Sunt potențiali parteneri ai custodelui în 

implementarea unor măsuri din planul 

de management. 

14 Dezvoltare umană, cultură și 

drepturi  

Susținerea dezvoltării sociale, 

economice și culturale poate 

interacționa cu regimul de 

protecție.  

Dezvoltarea socială, 

economică și culturală fără 

efecte negative asupra 

capitalului natural. 

Promovarea aspectelor 

culturale integrate în 

Promovarea posibilităților de integrare 

a dezvoltării umane și culturale cu 

gestionarea rațională a resurselor 

naturale 
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Analiza 

factorilor 

interesaţi 

IINr. 

Crt. 

Instituții, organizații, grupuri 

de interese stabilite pe baza 

rolului și/sau a interesului în 

ariile naturale protejate 

Natura relației dintre părțile 

interesate și aria protejată 

Aspecte pozitive și 

oportunități de cooperare și 

colaborare 

Acţiuni posibile care să se adreseze 

intereselor factorului interesat 

contextul gestionării 

raționale a ariilor naturale 

protejate 

15 Utilizatori ai resurselor naturale 

de ex. asociaţii de vânătoare-

pescuit  

Posibila impunere a unor 

restricții de exploatare a fondului 

cinegetic și piscicol ca urmare a 

includerii acestora în Reteaua 

Natura 2000 

Utilizarea rațională a 

resureslor naturale și 

promovarea produselor 

ecologice 

Promovarea posibilităților de utilizare 

durabilă a resurselor naturale și a 

mărcilor locale 

Sectorul privat 

16 Asociații ale fermierilor, 

silvicultură 

Posibilă impunere a unor 

restricții de exploatare pe 

terenuri agricole ca urmare a 

includerii acestora în Rețeaua 

Natura 2000 

Utilizarea eficientă a 

resurselor naturale și tendința 

europeană de promovare a 

produselor ecologice 

Promovarea posibilităților de utilizare 

durabilă a resurselor naturale și a 

mărcilor locale 
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Analiza 

factorilor 

interesaţi 

IINr. 

Crt. 

Instituții, organizații, grupuri 

de interese stabilite pe baza 

rolului și/sau a interesului în 

ariile naturale protejate 

Natura relației dintre părțile 

interesate și aria protejată 

Aspecte pozitive și 

oportunități de cooperare și 

colaborare 

Acţiuni posibile care să se adreseze 

intereselor factorului interesat 

17 Membrii comunităților locale Posibilă impunere a unor 

restricții ca urmare a includerii 

zonei în Rețeaua Natura 2000 

Utilizarea eficientă a 

resurselor naturale și tendința 

europeană de promovare a 

produselor ecologice 

Promovarea posibilităților de utilizare 

durabilă a resurselor existente și a 

mărcilor locale 

18 Proprietari și utilizatori ai 

terenurilor 

Posibilă impunere a unor 

restricții de exploatare pe 

terenuri agricole ca urmare a 

includerii acestora în Rețeaua 

Natura 2000 

Utilizarea eficientă a 

resurselor naturale și tendința 

europeană de promovare a 

produselor ecologice 

Promovarea posibilităților de utilizare 

durabilă a resurselor naturale și a 

mărcilor locale 

19 Camera de comerţ  Posibile restricții pentru 

dezvoltarea industrială din 

anumite sectoare de activitate. 

Utilizarea eficientă a 

resurselor naturale 

Promovarea posibilităților de utilizare 

durabilă a resurselor naturale și a 

mărcilor locale 

20 Grupuri din sectorul de 

industrie  

Posibile restricții pentru 

dezvoltarea industrială din 

anumite sectoare de activitate. 

Utilizarea eficientă a 

resurselor naturale 

Promovarea posibilităților de utilizare 

durabilă a resurselor naturale și a 

mărcilor locale 
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Analiza 

factorilor 

interesaţi 

IINr. 

Crt. 

Instituții, organizații, grupuri 

de interese stabilite pe baza 

rolului și/sau a interesului în 

ariile naturale protejate 

Natura relației dintre părțile 

interesate și aria protejată 

Aspecte pozitive și 

oportunități de cooperare și 

colaborare 

Acţiuni posibile care să se adreseze 

intereselor factorului interesat 

21 Afaceri individuale și 

antreprenori 

Posibile restricții pentru 

dezvoltarea economică din 

anumite sectoare de activitate. 

Utilizarea eficientă a 

resurselor naturale, a 

produselor și mărcilor locale 

Promovarea posibilităților de utilizare 

durabilă a resurselor naturale și a 

mărcilor locale 
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4.3.Utilizarea terenului 

4.3.1 Lista tipurilor de utilizări ale terenului 

Tabel nr.16. 

Tipuri de utilizare a terenurilor în ariile naturale protejate vizate 

Nr. Crt. Tip de utilizare Suprafaţă -ha Procent din sit 

1 Vegetație forestieră 28612 65.49 

2 Pajiști permanente 8460.79 19.37 

3 Stâncărie 5878.90 13.46 

4 Terenuri agricole 21.36 0.05 

5 Terenuri neproductive 535.38 1.23 

6 Luciu de apă 145.93 0.33 

7 Construcţii 32.84 0.08 

8 Drumuri 2.09 0.00 

TOTAL 43689.37 100 

 

Harta utilizării terenului este prezentată în Anexa 19 la Planul de management 

4.3.2 Caracterizarea utilizării terenurilor 

 Modul de utilizare a terenurilor reprezintă un parametru dinamic, în continuă schimbare a 

realității teritoriale. Dinamica este marcată atât sezonier, cât și în contextul actual al dezvoltării 

teritoriale susținute. Diferenţierile sunt impuse de o serie de factori: tipul de relief specific zonei 

colinare, petrografia substratului, topografía terenului, vegetaţie, tipuri de soluri și tradiţia unor 

intervenţii antropice specifice. 

 Eforturile de inventariere a utilizării terenurilor se fac la nivel european de către European 

Environmental Agency, de către statele membre sau partenere, în scopul îmbunătățirii bazei de date 

Corine Land Cover. Sistemul de clasificare a acoperirii terenurilor – Land Cover Classification 

System, permite comparaţii ale claselor de acoperire a terenului fără a ţine cont de scară, tipul de 

folosinţă, metoda de colectare a datelor sau localizarea geografică. Este un sistem flexibil, aplicabil 

pe toate zonele climatice și pe toate condiţiile de mediu.  

Conform prevederilor reglementate de către cadrul legislativ, terenurile de orice natură se împart 

în cinci categorii de destinaţie: terenuri cu destinaţie agricolă; terenuri cu destinaţie forestieră; 

terenuri aflate permanent sub ape; terenuri aferente intravilanelor; respectiv terenuri cu destinaţie 

specială. La rândul lor, fiecare dintre cele cinci categorii majore de teren fac trimitere la 

următoarele categorii de folosinţă: 
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- terenuri agricole: arabil, vii, livezi, fâneţe, păşuni; 

- terenuri cu destinaţie forestieră: păduri, terenuri destinate împăduririi, tufărişuri și 

mărăcinişuri, perdele de protecţie, terenuri care servesc nevoilor de cultură, producţie și 

administraţie silvică, cele destinate hranei vânatului din unităţile silvice, precum și cele date în 

folosinţă personalului silvic; 

- terenuri aflate permanent sub ape: ape curgătoare, ape stătătoare, marea teritorială și 

marea interioară; 

- terenuri din intravilan: se includ toate categoriile, indiferent de categoria de folosinţă, 

situate în perimetrul localităţilor urbane și rurale; 

- terenurile cu destinaţie specială: căile de comunicaţie rutiere, căile ferate, terenurile 

ocupate cu construcţii și curţi, terenuri degradate și neproductive. 

 În urmă cu mai bine de un deceniu, European Environmental Agency a dezvoltat o bază de 

date privitoare la modul de utilizare a terenurilor din mai multe state, printre care și România. Orice 

modificare survenită, în modul de acoperire a terenurilor mai mare de 5 ha, este cuantificată și 

cartografiată, indiferent de locaţie. Totuşi, în contextul unei analize detaliate asupra modului de 

utilizare a terenurilor, baza de date Corine Land Cover nu răspunde pe deplin rigorilor ştiinţifice 

reclamate de către obiectivele propuse, în cadrul acestui Plan de management, modul de utilizare a 

terenurilor a fost identificat prin digitizarea parcelelor APIA, rectificate ulterior având ca suport 

ortofotoplanuri din anul 2018. 

În cadrul teritoriului protejat integrat, au fost identificate următoarele categorii de folosință a 

terenurilor: 

- terenuri agricole: arabil, livezi, pășuni și fânețe; 

- terenuri cu destinaţie forestieră; 

- terenurile cu destinaţie specială: căile de comunicaţie rutiere, terenuri degradate, 

terenuri ocupate cu construcţii. 

 

4.3. Situația juridică a terenurilor 

La data redactării prezentului document, din totalul de 43689.37 ha vizate, 19467 ha sunt 

întăbulate, respectiv 24222.37 ha sunt neîntăbulate. 

Situaţia proprietăţii asupra terenurilor este ilustrată în tabelul 17. 

Tabel nr.17 

Situaţia juridică a terenurilor 
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Domeniu Procent din suprafața 

ROSCI0217 -% 

 

 

Domeniul public 

Domeniul public al statului -DS 15.40 

Domeniul privat al statului -DPS - 

Domeniul public al unităților 

administrativ – teritoriale -DAT 

24.23 

Domeniul privat al unităților 

administrativ – teritoriale -DPT 

- 

Total Domeniul public -DP 39.63 

 

Proprietate privată 

Proprietatea privată a persoanelor 

fizice -PF 

28.02 

Proprietatea privată a persoanelor 

juridice -PJ 

8.44 

Total Proprietate privată -PP 36.46 

Proprietate necunoscută Total procent pentru care nu se 

cunoaște încadrarea în domeniul 

public sau privat -XX 

23.91 

 

Harta juridică a terenului este prezentată în Anexa 20 la Planul de management 

Tabel nr.18 

Situaţia întabulării terenurilor 

Tip de proprietate Suprafața 

-ha 

Procent din aria protejată integrată 

Domeniul public al UAT 10587.00 24.23 

Proprietate necunoscută 10444.37 23.91 

Proprietate privată a persoanelor juridice 3689.00 8.44 

Proprietate privată a persoanelor fizice 12243.00 28.02 

Domeniul public al statului 6726.00 15.40 

TOTAL 43689.37 100.00 

 

Harta tipurilor de proprietate a terenului este prezentată în Anexa 21 la Planul de management 
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4.4. Administratori, gestionari și utilizatori 

Tabel nr. 19 

Administratori și gestionari 

Nr. 

Crt. 

Administrator / 

Gestionar  

Perioada adm/ 

gest 

Suprafața 

totală -ha 

Detalii 

1.  Statul Român Necunoscută 6726.00 Statul Român deţine în primul rând suprafețe forestiere 

2.  Primării Necunoscută 10587.00 Cele mai mari suprafețe în aria protejată le deţin primăriile Pianu de Sus, Râu de 

Mori, Sălaşu de Sus, Boşorod, Sântămărie Orlea 

3.  Composesorate Necunoscută 2423,7 Composesorat Câmpu lui Neag, Composesorat Coroieşti, Composesorat Nucşoara, 

Composesorat Paroşi, Composesorat Râu Alb, Composesorat Râu de Mori, 

Composesorat Sălaşu de Sus, Composesorat Zăvoi 

4.  Persoane fizice Necunoscută 9819.3 Persoanele fizice deţin terenuri în staţiunea Râuşor, dar și în zona alpină a 

parcului. Cât priveşte terenurile forestiere, familiile Ocskay și Kendeffy deţin 

suprafețe importante. 

5.  Academia Română Necunoscută 3571.12 Academia deţine terenuri în zona Rezervaţiei Știinţifice Gemenele, respectiv a 

Rezervaţiei Biosferei 

6.  Persoane juridice Necunoscută 117.88  
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4.5. Infrastructură și construcții 

Harta infrastructurii rutiere și căilor ferate este prezentată în Anexa 22 la Planul de management  

Harta privind perimetrul construit al localităților este prezentată în Anexa 23 la Planul de 

management 

Harta construcțiilor este prezentată în Anexa 24 la Planul de management 

 

4.7. Obiective turistice 

Prezentarea obiectivelor și a structurilor turistice din zona ariilor naturale protejate vizate de 

proiect sunt prezentate în Anexa nr.25 a prezentului Plan de management 

 

5. ACTIVITĂŢI CU POTENŢIAL IMPACT - PRESIUNI ȘI AMENINŢĂRI ASUPRA 

SPECIILOR ȘI HABITATELOR DE INTERES CONSERVATIV 

5.1. Lista activităţilor cu potenţial impact la nivelul ariilor naturale protejate 

5.1.1. Lista presiunilor actuale cu impact la nivelul ariilor naturale protejate 

Cod Parametru Descriere 

A.1 Presiune 

actuală 

A04. Pășunatul 

A04.01 Pășunatul intensiv 

A.2 Detalii  Se manifestă pe toate suprafeţele acoperite de pajişti permanente din 

arealul parcului 

 

Cod  Parametru  Descriere  

A.1 Presiune actuală B02. Gestionarea şi utilizarea pădurii și plantației 

B02.02 Curăţarea pădurii 

B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de 

uscare 

A.2 Detalii  Se manifestă pe suprafețele forestiere exploatabile 

economic Modul în care este gestionat ecosistemul 

forestier afectează în primul rând habitatele forestiere, 

speciile de mamifere mari, speciile de păsări legate de 

acesta, speciile de coleoptere și chiroptere dependente de 

habitatele forestiere.  

A.1 Presiune actuală B03 Exploatare forestieră fără replantare sau 

refacere naturală 
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Cod  Parametru  Descriere  

A.2 Detalii  Se manifestă pe suprafețele forestiere exploatabile 

economic 

Aceste activități conduc la perturbări ale ecosistemelor 

forestiere și impact asupra biodiversității. 

 

Cod  Parametru  Descriere  

A.1 Presiune 

actuală 

B06 Pășunat în pădure sau în zone împădurite 

A.2 Detalii  Se manifestă pe unele suprafețele din parc unde este distribuit 

ecosistemul forestier. 

Această practică este întâlnită în interiorul parcului având impact 

negativ asupra habitatelor forestiere, dar și asupra speciilor de păsări 

dependente de habitatele forestiere. 

 

Cod  Parametru  Descriere  

A.1 Presiune 

actuală 

D01. Drumuri, poteci şi căi ferate 

A.2 Detalii  Drumurile reprezintă zone de impact pentru o mulțime de specii și 

habitate identificate în parc.  

În cazul sitului, impactul reprezentat de drumuri se regăsește la nivelul 

drumurilor: DN66A, DJ685, DJ686, DJ667A, care străbat PNR.  

 

Cod  Parametru  Descriere  

A.1 Presiune 

actuală 

E01. Zone urbanizate, habitare umană -locuinţe umane 

A.2 Detalii  Așezările și populația generează activități agricole, economice, turistice, 

ce conduc la schimbarea structurii biocenozelor, de la cele naturale, 

specifice zonei biogeografice, la cele antropogene, puternic dependente 

de factorul antropic. 

Dezvoltarea urbană are ca efect pierderea de habitate necesare speciilor 

de faună. 
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Cod  Parametru  Descriere  

A.1 Presiune 

actuală 

E03. Descărcări 

E03.01 Depozitarea deşeurilor menajere/deșeuri provenite din 

baze de agrement  

A.2 Detalii  Această practică este des întâlnită generând un impact negativ asupra 

speciilor și habitatelor. 

Prejudiciul creat de această presiune este și de natură estetică. 

 

Cod  Parametru  Descriere  

A.1 Presiune 

actuală 

G Intruziuni și dezechilibre umane 

G01. Sport în aer liber şi activităţi de petrecere a timpului liber, 

activităţi recreative 

G02. Complexe sportive și de odihnă 

A.2 Detalii  Presiune prin nerespectarea drumurilor și potecilor, fiind o sursă de 

deranj pentru speciile de faună și de eroziune pentru covorul vegetal. 

Presiune generată de campări frecvente în locurile în care este permisă 

camparea, dar aceste locuri nu sunt amenajate; campări și activități tip 

picnic în locuri nepermise; plimbări cu barca/skyjet-ul pe lacul de 

acumulare; activități off road cu autoturisme. 

 

Cod  Parametru  Descriere  

A.1 Presiune 

actuală 

H01 Poluarea apelor de suprafaţă - limnice, terestre, marine și 

salmastre 

A.2 Detalii  Elementele de poluare a apelor constatate au fost: deversările 

gospodăriilor adiacente acestuia, case de vacanță, spălarea vaselor și 

igiena personală a turiștilor din zonele de campare, depozitarea 

neconformă și clandestină a deșeurilor menajere, scăldatul în lacurile 

glaciare. 

 

Cod  Parametru  Descriere  

A.1 Presiune 

actuală 

J Modificări ale sistemului natural  

J01. Focul şi combaterea incendiilor 

A.2 Detalii  Se manifestă pe suprafeţele acoperite de păduri, pajişti și tufărișuri din 
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arealul parcului. 

 

Cod  Parametru  Descriere  

A.1 Presiune 

actuală 

J Modificări ale sistemului natural  

J02. Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice  

J03. Alte modificări ale ecosistemelor 

A.2 Detalii  De-a lungul cursului Râul Mare amenajările constituie o barieră peste 

care speciile protejate de pești nu mai pot să treacă. 

De asemenea pragurile de fund conduc la fragmentarea habitatelor 

acvatice și în consecință scăderea populațiilor speciilor. 

 

5.1.2. Lista ameninţărilor viitoare cu potenţial impact la nivelul ariei naturale protejate 

Cod  Parametru  Descriere  

B.1 Amenințare viitoare A04. Pășunatul 

A04.01 Pășunatul intensiv 

B.2 Detalii  Este foarte probabil ca în ciuda măsurilor propuse prin 

planul de management, această formă de impact să 

continue să se manifeste, cu aceleaşi efecte ca ale 

presiunii actuale, dar cu o intensitate mai redusă.  

 

Cod  Parametru  Descriere  

B.1 Amenințare 

viitoare 

B Silvicultura 

B02. Gestionarea şi utilizarea pădurii și plantației 

B03 Exploatare forestieră fără replantare sau refacere naturală 

B.2 Detalii  Este foarte probabil ca în ciuda măsurilor propuse prin planul de 

management, această formă de impact să continue să se manifeste, cu 

aceleaşi efecte ca ale presiunii actuale, dar cu o intensitate mai redusă.  

 

Cod  Parametru  Descriere  

B.1 Amenințare 

viitoare 

D01. Drumuri, poteci şi căi ferate 

B.2 Detalii  Drumurile din interiorul parcului sunt elemente antropice permanente, 

prin urmare impactul acestora la nivelul ariei protejate va continua, dar 
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Cod  Parametru  Descriere  

va fi controlată extinderea acestora în aria protejată, respectiv apariţia 

unor elemente noi de infrastructură va fi condiţionată de identificarea 

unor soluţii de asigurare a conectivităţii habitatelor / habitatelor 

speciilor. 

 

Cod  Parametru  Descriere  

B.1 Amenințare 

viitoare 

E01. Zone urbanizate, habitare umană -locuinţe umane 

B.2 Detalii  Se prevede dezvoltarea infrastructurii turistice, comerciale și 

rezidențiale 

 

Cod  Parametru  Descriere  

B.1 Amenințare 

viitoare 

G Intruziuni și dezechilibre umane 

G02. complexe sportive și de odihnă 

B.2 Detalii  Având în vedere dezvoltarea infrastructurii turistice acest impact 

reprezintă o amenințare viitoare pentru PNR. 

 

Cod  Parametru  Descriere  

B.1 Amenințare 

viitoare 

H01 Poluarea apelor de suprafaţă - limnice, terestre, marine și 

salmastre 

B.2 Detalii  Acest impact va reprezenta o amenințare viitoare având în vedere 

dezvoltarea zonelor urbane și turistice care va atrage după ea și 

apariția surselor de poluare. 

 

Cod  Parametru  Descriere  

B.1 Amenințare viitoare J Modificări ale sistemului natural  

J02 Schimbări provocate de oameni în sistemele 

hidraulice 

B.2 Detalii  Trebuie luat în calcul impactul cumulat al acestor 

activități. Are efecte negative mai ales în perioadele de 

secetă. 
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Cod  Parametru  Descriere  

B.1 Amenințare 

viitoare 

I01. Specii invazive non-native - alogene 

B.2 Detalii  Zonele suprapășunate permit instalarea speciilor invazive. S-a 

identificat ca o reală amenințare în viitor pentru unele habitate de 

pădure, pajiști și zone umede. 

 

Cod  Parametru  Descriere  

B.1 Amenințare 

viitoare 

M Schimbări globale 

M01 Schimbarea condițiilor abiotice 

B.2 Detalii  Schimbările climatice - secetele și precipitațiile reduse, creșterea 

temperaturii și extremele reprezintă o amenințare viitoare pentru PNR 

 

5.2. Hărţile activităţilor cu potenţial impact 

5.2.1. Harta presiunilor actuale şi a intensităţii acestora la nivelul ariei naturale protejate 

Hărțile presiunilor actuale asupra ariilor naturale protejate sunt prezentate în Anexa 26 la Planul 

de management  

Lista atributelor hărţii presiunilor actuale şi intensităţii acestora 

Cod  Parametru  Descriere  

A.1 Presiune actuală A04. Pășunatul 

A04.01 Pășunatul intensiv 

C.1 Localizarea presiunii 

actuale -geometrie 

Presiunea este localizată sub forma geometriei de tip 

poligon 

C.2 Localizarea presiunii 

actuale -descriere 

Presiunea este localizată pe toate terenurile acoperite de 

pajiști. 

C.3 Intensitatea presiunii 

actuale  

Medie - M 

C.4 Detalii Păşunatul intensiv afectează speciile care au habitat în 

păşunile din sit, cum ar fi speciile de nevertebrate, 

afectând speciile gazdă ale acestora. Păşunatul afectează 

negativ şi speciile de plante şi de păsări, conduce în timp 

la omogenizarea habitatului şi la scăderea biodiversităţii 

afectând covorul vegetal, speciile de insecte şi implicit 
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Cod  Parametru  Descriere  

speciile de păsări care se hrănesc cu acestea. 

Omogenizarea habitatelor duce la limitarea ofertei trofice 

şi a locurilor de cuibări pentru păsări -Teunissen şi 

Hagemeijer 1999; Teunissen şi Hagemeijer, 1999.  

 

Cod  Parametru  Descriere  

A.1 Presiune actuală B02. Gestionarea şi utilizarea pădurii și plantației 

B02.02 Curăţarea pădurii 

B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de 

uscare 

C.1 Localizarea presiunii 

actuale -geometrie 

Presiunea este localizată sub forma geometriei de tip 

poligon 

C.2 Localizarea presiunii 

actuale -descriere 

Presiunea este localizată pe toate terenurile forestiere 

exploatabile economic din parc. 

C.3 Intensitatea presiunii 

actuale  

Scăzută - S  

C.4 Detalii În general în România se practică încă o silvicultură 

intensivă, managementul forestier general aplicat este 

deficitar: îndepărtarea lemnului mort, uniformizarea 

pădurilor, tăierea selectivă a copacilor bătrâni și a unor 

specii, fără refacerea habitatelor forestiere conform 

normativelor silvice. 

Exploatările forestiere realizate în scop de întreținere în arie 

în cazul în care nu sunt aplicate corespunzător, conform 

normelor silvice şi amenajamentelor, conduc la cele mai 

complexe perturbări ale ecosistemelor și impact asupra 

biodiversității, afectate fiind speciile dependente de 

habitatele forestiere - chiroptere, păsări, coleopere, 

mamifere mari. 

 

Cod  Parametru  Descriere  

A.1 Presiune actuală B03 Exploatare forestieră fără replantare sau refacere 



231 

 

Cod  Parametru  Descriere  

naturală 

C.1 Localizarea presiunii 

actuale -geometrie 

Presiunea este localizată sub forma geometriei de tip 

poligon 

C.2 Localizarea presiunii 

actuale -descriere 

Presiunea este localizată pe toate terenurile forestiere 

exploatabile economic din parc. 

C.3 Intensitatea presiunii 

actuale  

Scăzută - S 

C.4 Detalii Activitatea fără refacerea habitatelor forestiere conform 

normativelor silvice conduce la fragmentarea pădurilor cu 

perturbări ale ecosistemului de pădure și ale biodiversității 

din cadrul acestui ecosistem. 

 

Cod  Parametru  Descriere  

A.1 Presiune actuală B06 Pășunat în pădure sau în zone împădurite 

C.1 Localizarea presiunii 

actuale -geometrie 

Presiunea este localizată sub forma geometriei de tip 

poligon 

C.2 Localizarea presiunii 

actuale -descriere 

Presiunea este localizată pe toate terenurile forestiere 

exploatabile economic din parc. 

C.3 Intensitatea presiunii 

actuale  

Scăzută - S 

C.4 Detalii Impact negativ asupra tuturor habitatelor forestiere de 

interes conservativ. 

 

Cod  Parametru  Descriere  

A.1 Presiune actuală D01. Drumuri, poteci şi căi ferate 

C.1 Localizarea presiunii 

actuale -geometrie 

Presiunea este localizată sub forma geometriei de tip linie 

C.2 Localizarea presiunii 

actuale -descriere 

Presiunea este localizată de-a lungul arterelor rutiere și a 

potecilor din PNR 

C.3 Intensitatea presiunii 

actuale  

Scăzută - S  

C.4 Detalii În cadrul PNR regăsim: 
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Cod  Parametru  Descriere  

-drumul național: DN66A 

-drumuri județene: DJ685, DJ686, DJ667A, 

-poteci tematice: 3 poteci tematice care se suprapun peste 

traseele turistice marcate. 

 

Cod  Parametru  Descriere  

A.1 Presiune actuală E01. Zone urbanizate, habitare umană-locuinţe 

umane 

C.1 Localizarea presiunii 

actuale -geometrie 

Presiunea este localizată sub forma geometriei de tip 

punct 

C.2 Localizarea presiunii 

actuale -descriere 

Presiunea este localizată punctual în PNR: valea Râului 

Mare, zonă ce aparține de localitatea Bălan, comuna Râu 

de Mori, zona turistică Cârnic, zona turistică Cheile Buții 

din localitatea Câmpu lui Neag, oraș Uricani, Zona 

turistică Râușor -120 imobile 

C.3 Intensitatea presiunii 

actuale  

Scăzută - S 

 

Cod  Parametru  Descriere  

A.1 Presiune actuală E03. Descărcări 

E03.01 depozitarea deşeurilor menajere / deșeuri 

provenite din baze de agrement 

C.1 Localizarea presiunii 

actuale -geometrie 

Presiunea este localizată sub forma geometriei de tip 

punct 

C.2 Localizarea presiunii 

actuale -descriere 

Presiunea este localizată punctual în PNR: în zonele cu 

aglomerări umane, cazări turistice, de-a lungul potecilor 

și drumurilor. 

C.3 Intensitatea presiunii 

actuale  

Scăzută - S 

C.4 Detalii Fenomenul abandonării deșeurilor a scăzut semnificativ 

în ultimii ani în PNR, dar mai există această problemă în 

anumite zone “fierbinți: refugiul Bucura - mai ales în 
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Cod  Parametru  Descriere  

extrasezon, Poiana Pelegii, aruncate de turiști și localnici. 

 

Cod  Parametru  Descriere  

A.1 Presiune actuală G Intruziuni și dezechilibre umane 

G01. Sport în aer liber şi activităţi de petrecere a 

timpului liber, activităţi recreative 

G02. Complexe sportive și de odihnă 

C.1 Localizarea presiunii 

actuale -geometrie 

Presiunea este localizată sub forma geometriei de tip 

punct 

C.2 Localizarea presiunii 

actuale -descriere 

Locuri de campare: lângă lacul Zănoaga, lângă lacul 

Bucura, Poiana Pelegii, Pietrele, Stâna de Râu, Buta, 

Câmpușel, Cârnic, Gura Zlata, Lăpușnicul Mare, Râul 

Mare, Râușor, Rotunda. 

C.3 Intensitatea presiunii 

actuale  

Scăzută - S 

C.4 Detalii În Parcul Național Retezat nu există campinguri 

amenajate, în sensul unui camping cu toate facilitățile 

necesare, dar există mai multe locuri în care este permisă 

camparea. 

Nerespectarea drumurilor și potecilor, accesul off-road, 

camparea în locuri nepermise, accesul cu bărci pe lacul 

de acumulare, activitățile tip picnic, reprezintă o sursă de 

deranj pentru speciile de faună și degradarea habitatelor. 

 

Cod  Parametru  Descriere  

A.1 Presiune actuală H01. Poluarea apelor de suprafaţă - limnice, terestre, 

marine și salmastre 

C.1 Localizarea presiunii 

actuale -geometrie 

Presiunea este localizată sub forma geometriei de tip linie 

C.2 Localizarea presiunii 

actuale -descriere 

zonele cu imobile din parc-Râușor, Pietrele 
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Cod  Parametru  Descriere  

C.3 Intensitatea presiunii 

actuale  

Scăzută - S 

C.4 Detalii Elementele de poluare principale constatate au fost: 

deversările gospodăriilor adiacente acestuia, case de 

vacanță, spălarea vaselor și igiena personală a turiștilor 

din zonele de campare, depozitarea neconformă și 

clandestină a deșeurilor menajere. 

 

A.1 Presiune actuală J Modificări ale sistemului natural  

J01. Focul şi combaterea incendiilor 

C.1 Localizarea presiunii 

actuale -geometrie 

Presiunea este localizată sub forma geometriei de tip 

poligon 

C.2 Localizarea presiunii 

actuale -descriere 

Se manifestă pe suprafeţele acoperite de păduri, pajişti, 

tufărișuri din arealul parcului. 

C.3 Intensitatea presiunii 

actuale  

Scăzută - S 

C.4 Detalii Se manifestă pe suprafeţele acoperite de păduri, pajişti, 

tufărișuri din arealul parcului. 

 

Cod  Parametru  Descriere  

A.1 Presiune actuală J Modificări ale sistemului natural  

J02. Schimbari provocate de oameni în sistemele 

hidraulice  

J03. Alte modificări ale ecosistemelor 

C.1 Localizarea presiunii 

actuale -geometrie 

Presiunea este localizată sub forma geometriei de tip 

punct 

C.2 Localizarea presiunii 

actuale -descriere 

De-a lungul cursului de râu Râul Mare, Captare Râul 

Buta, Captare Nucşoara, Captare Ciurila, Captare 

Râuşor, Captare Paroș 1, Captare Paroș 2, Pod 

Lăpuşnicul Mic, Prag Râu Şes 

C.3 Intensitatea presiunii 

actuale  

Medie - M 
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Cod  Parametru  Descriere  

C.4 Detalii SHE Râul Mare-Retezat: 

-Baraj Gura Apelor 

-Acumularea Gura Apelor 

-Aducţiunea principală 

-Aducţiunea secundară Râu Bărbat - Gura Apelor 

Alte forme de fragmentare a râurilor: 

-5 captări  

-2 poduri  

-2 praguri 

Pragurile de fund - din lemn, din beton sau din piatră de 

diferite dimensiuni constituie o barieră peste care speciile 

de pești nu pot să treacă - sau doar anumie specii pot, 

astfel populațiile speciilor devin fragmentate. 

 

5.2.2. Harta ameninţărilor viitoare şi a intensităţii acestora la nivelul ariei naturale 

protejate 

Hărțile ameninţărilor viitoare asupra ariilor naturale protejate sunt prezentate în Anexa 27 la 

Planul de management 

Lista atributelor hărţii ameninţărilor viitoare şi intensităţii acestora 

Cod  Parametru  Descriere  

B.1 Amenințare viitoare A04. Pășunatul 

A04.01 Pășunatul intensiv 

D.1 Localizarea amenințării 

viitoare -geometrie 

Ameninţarea este localizată sub forma geometriei de tip 

poligon 

D.2 Localizarea amenințării 

viitoare -descriere 

Ameninţarea este localizată pe toate terenurile acoperite 

de păşuni şi tufărişuri. 

D.3 Intensitatea amenințării 

viitoare 

Scăzută - S 

D.4 Detalii  Chiar dacă presiunile vor dispărea, efectele acestora 

asupra habitatelor se vor resimţi pe o perioadă 

îndelungată, refacerea funcţiilor specifice fiind dificil de 

atins. 
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Cod  Parametru  Descriere  

B.1 Amenințare viitoare B Silvicultura 

B02. Gestionarea şi utilizarea pădurii și plantației 

B03 Exploatare forestieră fără replantare sau 

refacere naturală 

D.1 Localizarea amenințării 

viitoare -geometrie 

Ameninţarea este localizată sub forma geometriei de tip 

poligon 

D.2 Localizarea amenințării 

viitoare -descriere 

Ameninţarea este localizată pe toate terenurile forestiere 

exploatabile economic din parc. 

D.3 Intensitatea amenințării 

viitoare 

Scăzută - S 

D.4 Detalii  Chiar dacă presiunile vor dispărea, efectele acestora 

asupra habitatelor se vor resimţi pe o perioadă 

îndelungată, refacerea funcţiilor specifice fiind dificil de 

atins. 

 

Cod  Parametru  Descriere  

B.1 Amenințare viitoare D01. Drumuri, poteci şi căi ferate 

 

D.1 Localizarea amenințării 

viitoare -geometrie 

Ameninţarea este localizată sub forma geometriei de tip 

linie 

D.2 Localizarea amenințării 

viitoare -descriere 

Ameninţarea este localizată de-a lungul arterelor rutiere 

din aria protejată. 

D.3 Intensitatea amenințării 

viitoare 

Scăzută - S  

 

D.4 Detalii  Drumurile din interiorul parcului sunt elemente 

antropice permanente, prin urmare impactul acestora va 

continua la nivelul PNR. 

 

Cod  Parametru  Descriere  

B.1 Amenințare viitoare E01.02 Urbanizare discontinuă 
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Cod  Parametru  Descriere  

D.1 Localizarea amenințării 

viitoare -geometrie 

Amenințarea este localizată sub forma geometriei de tip 

punct 

D.2 Localizarea amenințării 

viitoare -descriere 

Presiunea este localizată punctual în PNR: 

D.3 Intensitatea amenințării 

viitoare 

Scăzută - S 

D.4 Detalii   

 

Cod  Parametru  Descriere  

B.1 Amenințare viitoare G Intruziuni și dezechilibre umane 

G02. Complexe sportive și de odihnă 

D.1 Localizarea amenințării 

viitoare -geometrie 

Ameninţarea este localizată sub forma geometriei de tip 

poligon 

D.2 Localizarea amenințării 

viitoare -descriere 

În zonele din PNR unde se dezvoltă infrastructura 

turistică 

D.3 Intensitatea amenințării 

viitoare 

Scăzută - S 

D.4 Detalii  Având în vedere dezvoltarea infrastructurii turistice 

acest impact reprezintă o amenințare viitoare pentru 

PNR. 

 

Cod  Parametru  Descriere  

B.1 Amenințare viitoare H01. Poluarea apelor de suprafaţă - limnice, terestre, 

marine și salmastre 

D.1 Localizarea amenințării 

viitoare -geometrie 

Amenințarea este localizată sub forma geometriei de tip 

linie 

D.2 Localizarea amenințării 

viitoare -descriere 

Zonele urbane și turistice care sunt în dezvoltare  

D.3 Intensitatea amenințării 

viitoare 

Scăzută - S 

D.4 Detalii  Acest impact va reprezenta o amenințare viitoare având 

în vedere dezvoltarea zonelor urbane și turistice care va 
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Cod  Parametru  Descriere  

atrage după ea și apariția surselor de poluare. 

 

B.1 Amenințare viitoare J Modificări ale sistemului natural  

J02. Schimbări provocate de oameni în sistemele 

hidraulice  

D.1 Localizarea amenințării 

viitoare -geometrie 

Presiunea este localizată sub forma geometriei de tip 

poligon 

D.2 Localizarea amenințării 

viitoare -descriere 

 

D.3 Intensitatea amenințării 

viitoare 

Medie - M 

D.4 Detalii  Studii de specialitate au arătat ca un baraj/prag amplasat 

pe un curs de apă produce efecte cu impact negativ mai 

puternic în amonte, comparativ cu zonele din aval, în 

măsura în care bariera este totală și migrația peștilor nu 

mai este posibilă. Această schimbare în albia unui râu 

determină dispariții locale în amonte și depopulări ale 

faunei de pești în aval, inclusiv dezechilibre ale 

ecosistemelor acvatice.  

 

Cod  Parametru  Descriere  

B.1 Amenințare viitoare I01.Specii invazive non - native - alogene 

D.1 Localizarea amenințării 

viitoare -geometrie 

Presiunea este localizată sub forma geometriei de tip 

poligon 

D.2 Localizarea amenințării 

viitoare -descriere 

În habitatele de interes conservativ: 

91E0* “Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus 

excelsior  

6230* Pajişti de Nardus stricta bogate în specii pe 

substraturi silicioase 

6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile 

3220 Cursuri de apă montane şi vegetaţie erbacee de pe 

malurile acestora 
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Cod  Parametru  Descriere  

7140 Mlaştini turboase de tranziţie şi turbarii mișcătoare 

D.3 Intensitatea amenințării 

viitoare 

Scăzută - S 

D.4 Detalii  Zonele suprapășunate permit instalarea speciilor 

invazive. S-a identificat ca o reală amenințare în viitor 

pentru unele habitate de pădure, pajiști și zone umede. 

 

Cod  Parametru  Descriere  

B.1 Amenințare viitoare M Schimbări globale 

M01 Schimbarea condițiilor abiotice 

D.1 Localizarea amenințării 

viitoare -geometrie 

Presiunea este localizată sub forma geometriei de tip 

poligon 

D.2 Localizarea amenințării 

viitoare -descriere 

La nivelul întregii suprafețe a PNR 

D.3 Intensitatea amenințării 

viitoare 

Scăzută - S 

D.4 Detalii  Schimbările climatice - secetele și precipitațiile reduse, 

creșterea temperaturii și extremele - reprezintă o 

amenințare viitoare pentru speciile și habitatele de 

interes conservativ din PNR. 
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6. EVALUAREA STĂRII DE CONSERVARE A SPECIILOR și TIPURILOR DE HABITATE 

Tabel nr. 20 

Starea de conservare a speciilor de floră și faună de interes comunitar din ROSCI0217 Retezat 

Nr. 

crt. 

Specie de interes 

comunitar 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populației speciei 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Starea globală de 

conservare a 

speciei 

1.  4070* Campanula serrata  necunoscută necunoscută favorabilă necunoscută 

2.  
1902 Cypripedium 

calceolus  
necunoscută necunoscută favorabilă necunoscută 

3.  2113 Draba dorneri  necunoscută necunoscută nefavorabilă - inadecvată necunoscută 

4.  
4116 Tozzia alpina ssp. 

carpathica  
necunoscută necunoscută favorabilă necunoscută 

5.  
1052 Euphydryas 

maturna 
favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

6.  1060 Lycaena dispar necunoscută nefavorabilă - inadecvată nefavorabilă - rea nefavorabilă - rea 

7.  
1078* Callimorpha 

quadripunctaria 
favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

8.  1087* Rosalia alpina favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

9.  
4024 Pseudogaurotina 

excellens 
necunoscută favorabilă nefavorabilă - inadecvată 

nefavorabilă - 

inadecvată 
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Nr. 

crt. 

Specie de interes 

comunitar 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populației speciei 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Starea globală de 

conservare a 

speciei 

10.  
4039* Nymphalis 

vaualbum 
necunoscută favorabilă nefavorabilă - rea necunoscută 

11.  
4054 Pholidoptera 

transsylvanica 
favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

12.  1163 Cottus gobio nefavorabilă - inadecvată favorabilă nefavorabilă - inadecvată 
nefavorabilă - 

inadecvată 

13.  
4123 Eudontomyzon 

danfordi 
nefavorabilă - inadecvată favorabilă nefavorabilă - inadecvată 

nefavorabilă - 

inadecvată 

14.  1193 Bombina variegata favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

15.  1352* Canis lupus favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

16.  1354 Ursus arctos favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

17.  1355 Lutra lutra favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

18.  1361 Lynx lynx favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

19.  
1303 Rhinolophus 

hipposideros 
favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

20.  
1304 Rhinolophus 

ferrumequinum 
favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 
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Nr. 

crt. 

Specie de interes 

comunitar 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populației speciei 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

perspectivelor speciei în viitor 

Starea globală de 

conservare a 

speciei 

21.  1307 Myotis blythii favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

22.  
1308 Barbastella 

barbastellus 
favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

23.  1324 Myotis myotis favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

 

Tabel nr. 21 

Starea de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar din ROSPA0084 Munţii Retezat 

Nr. 

crt. 

Specie de interes 

comunitar 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populației speciei 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct 

de vedere al perspectivelor 

speciei în viitor 

Starea globală de 

conservare a 

speciei 

1.  850 - Aegolius 

funereus 
necunoscută necunoscută favorabilă necunoscută 

2.  894 - Aquila 

chrysaetos 
favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

3.  899 - Aquila 

pomarina 
necunoscută favorabilă nefavorabilă - inadecvată 

nefavorabilă - 

inadecvată 
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Nr. 

crt. 

Specie de interes 

comunitar 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populației speciei 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct 

de vedere al perspectivelor 

speciei în viitor 

Starea globală de 

conservare a 

speciei 

4.  913 - Bonasa 

bonasia 
favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

5.  919 - Bubo bubo necunoscută favorabilă necunoscută necunoscută 

6.  941 - Caprimulgus 

europaeus 
necunoscută necunoscută necunoscută necunoscută 

7.  970 - Ciconia 

nigra 
necunoscută favorabilă nefavorabilă - inadecvată 

nefavorabilă - 

inadecvată 

8.  972 - Circaetus 

gallicus 
favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

9.  995 - Crex crex  necunoscută necunoscută necunoscută necunoscută 

10.  1007 - 

Dendrocopos 

leucotos 

favorabilă necunoscută favorabilă necunoscută 

11.  1014 - Dryocopus 

martius 
favorabilă necunoscută favorabilă necunoscută 

12.  1038 - Falco 

peregrinus 
favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 
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Nr. 

crt. 

Specie de interes 

comunitar 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populației speciei 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct 

de vedere al perspectivelor 

speciei în viitor 

Starea globală de 

conservare a 

speciei 

13.  1043 - Ficedula 

albicollis 
favorabilă necunoscută favorabilă necunoscută 

14.  1045 - Ficedula 

parva 
favorabilă necunoscută favorabilă necunoscută 

15.  1067 - Glaucidium 

passerinum 
favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

16.  1098 - Lanius 

collurio 
nefavorabilă - inadecvată necunoscută nefavorabilă - inadecvată necunoscută 

17.  1195 - Pernis 

apivorus 
favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

18.  1217 - Picoides 

tridactylus 
favorabilă necunoscută favorabilă necunoscută 

19.  1218 - Picus 

canus 
favorabilă necunoscută favorabilă necunoscută 

20.  1289 - Strix 

uralensis 
necunoscută favorabilă nefavorabilă - inadecvată necunoscută 
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Nr. 

crt. 

Specie de interes 

comunitar 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populației speciei 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct 

de vedere al perspectivelor 

speciei în viitor 

Starea globală de 

conservare a 

speciei 

21.  A108 - Tetrao 

urogallus 
favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

 

Tabel nr. 22 

Starea de conservare a habitatelor de interes comunitar din ROSCI0217 Retezat 

Nr. 

crt. 
Habitat de interes comunitar 

Starea de conservare 

a tipului de habitat 

din punct de vedere al 

suprafeței ocupate 

Starea de conservare 

din punct de vedere al 

structurii şi al 

funcţiilor specifice 

Starea de conservare 

din punct de vedere al 

perspectivelor sale 

viitoare 

Starea globală de 

conservare a tipului 

de habitat 

1. 9110 “Păduri de fag de tip Luzulo – 

Fagetum; 
favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

2. 9150 “Păduri medio - europene de 

tip Cephalanthero-Fagion; 
favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

3. 9180* “Păduri din Tilio-Acerion 

pe versanți abrupți, grohotișuri și 

ravene 

favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 
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Nr. 

crt. 
Habitat de interes comunitar 

Starea de conservare 

a tipului de habitat 

din punct de vedere al 

suprafeței ocupate 

Starea de conservare 

din punct de vedere al 

structurii şi al 

funcţiilor specifice 

Starea de conservare 

din punct de vedere al 

perspectivelor sale 

viitoare 

Starea globală de 

conservare a tipului 

de habitat 

4. 91V0 “Păduri dacice de fag -

Symphyto -Fagion; 
favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

5. 9410 “Păduri acidofile de Picea 

abies din regiunea montană -

Vaccinio-Piceetea; 

favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

6. 9420 “Păduri de Larix decidua 

și/sau Pinus cembra din regiunea 

montană; 

favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

7. 9170 “Păduri de stejar cu carpen de 

tip Galio – Carpinetum; 
favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

8. 91Q0 Păduri relictare cu Pinus 

sylvestris pe substrate calcaroase 
favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

9. 91E0* “Păduri aluviale cu Alnus 

glutinosa și Fraxinus excelsior -

Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae. 

favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 
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Nr. 

crt. 
Habitat de interes comunitar 

Starea de conservare 

a tipului de habitat 

din punct de vedere al 

suprafeței ocupate 

Starea de conservare 

din punct de vedere al 

structurii şi al 

funcţiilor specifice 

Starea de conservare 

din punct de vedere al 

perspectivelor sale 

viitoare 

Starea globală de 

conservare a tipului 

de habitat 

10. 4060 Tufărişuri alpine şi boreale necunoscută favorabilă favorabilă favorabilă 

11. 4070* Tufărişuri cu Pinus mugo şi 

Rhododendron myrtifolium 
necunoscută favorabilă favorabilă favorabilă 

12. 4080 Tufărişuri subarctice de Salix 

spp. 
necunoscută favorabilă favorabilă favorabilă 

13. 6150 Pajişti boreale şi alpine pe 

substrate silicatice 
necunoscută 

nefavorabilă - 

inadecvată 

nefavorabilă - 

inadecvată 

nefavorabilă - 

inadecvată 

14. 6170 Pajişti calcifile alpine şi 

subalpine 
necunoscută 

nefavorabilă - 

inadecvată 

nefavorabilă - 

inadecvată 

nefavorabilă - 

inadecvată 

15. 6230* Pajişti de Nardus bogate în 

specii, pe substraturi silicatice din 

zone montane 

necunoscută 
nefavorabilă - 

inadecvată 

nefavorabilă - 

inadecvată 

nefavorabilă - 

inadecvată 

16. 6430 Comunităţi de lizieră cu 

ierburi înalte higrofile de la 

câmpie şi din etajul montan până 

în cel alpin 

necunoscută favorabilă favorabilă favorabilă 
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Nr. 

crt. 
Habitat de interes comunitar 

Starea de conservare 

a tipului de habitat 

din punct de vedere al 

suprafeței ocupate 

Starea de conservare 

din punct de vedere al 

structurii şi al 

funcţiilor specifice 

Starea de conservare 

din punct de vedere al 

perspectivelor sale 

viitoare 

Starea globală de 

conservare a tipului 

de habitat 

17. 6520 Fâneţe montane 
necunoscută 

nefavorabilă - 

inadecvată 

nefavorabilă - 

inadecvată 

nefavorabilă - 

inadecvată 

18. 8110 Grohotişuri silicatice din 

etajul montan până în etajul nival -

Androsacetalia alpinae şi 

Galeopsietalia ladani 

necunoscută favorabilă favorabilă favorabilă 

19. 8120 Grohotișuri calcaroase și de 

șisturi calcaroase din etajul montan 

până în cel alpin -Thalspietea 

rotundifolii 

necunoscută favorabilă favorabilă favorabilă 

20. 8210 Versanţi stâncoşi calcaroşi cu 

vegetaţie casmofitică 
necunoscută favorabilă favorabilă favorabilă 

21. 8220 Versanţi stâncoşi silicatici cu 

vegetaţie casmofitică 
necunoscută favorabilă favorabilă favorabilă 

22. 3220 Râuri alpine și vegetația 

herbacee de pe malurile lor 
favorabilă 

nefavorabilă - 

inadecvată 

nefavorabilă - 

inadecvată 

nefavorabilă - 

inadecvată 
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Nr. 

crt. 
Habitat de interes comunitar 

Starea de conservare 

a tipului de habitat 

din punct de vedere al 

suprafeței ocupate 

Starea de conservare 

din punct de vedere al 

structurii şi al 

funcţiilor specifice 

Starea de conservare 

din punct de vedere al 

perspectivelor sale 

viitoare 

Starea globală de 

conservare a tipului 

de habitat 

25. 7140 Mlaştini turboase de tranziţie 

şi turbarii mișcătoare 
nefavorabilă - rea nefavorabilă - rea nefavorabilă - rea nefavorabilă - rea 

 

Tabel nr. 23 

Starea de conservare a speciilor de interes conservativ din Parcul Național Retezat 

Nr. 

crt. 

Specie de interes 

comunitar 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populației speciei 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct 

de vedere al perspectivelor 

speciei în viitor 

Starea globală de 

conservare a 

speciei 

1.  Salmo trutta fario  favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

2.  Noemachelius 

barbatulus  
favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

3.  Phoxinus phoxinus  favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

4.  Salamandra 

salamandra  
favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

5.  Ichthyosaura -

Triturus alpestris  
favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 
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Nr. 

crt. 

Specie de interes 

comunitar 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populației speciei 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct 

de vedere al perspectivelor 

speciei în viitor 

Starea globală de 

conservare a 

speciei 

6.  
Bufo bufo  nefavorabilă - inadecvată favorabilă favorabilă 

nefavorabilă - 

inadecvată 

7.  Rana temporaria  favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

8.  Zootoca vivipara  favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

9.  Lacerta agilis  favorabilă favorabilă necunoscută favorabilă 

10.  Podarcis muralis  favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

11.  Anguis fragilis  favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

12.  Vipera berus  favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

13.  Erinaceus concolor  necunoscută necunoscută necunoscută necunoscută 

14.  Talpa europaea  favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

15.  Sorex minutus  favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

16.  Sorex alpinus  favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

17.  Sorex araneus  favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

18.  Neomys anomalus  necunoscută favorabilă favorabilă favorabilă 

19.  
Neomys fodiens  necunoscută favorabilă nefavorabilă - inadecvată 

nefavorabilă - 

inadecvată 
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Nr. 

crt. 

Specie de interes 

comunitar 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populației speciei 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct 

de vedere al perspectivelor 

speciei în viitor 

Starea globală de 

conservare a 

speciei 

20.  
Crocidura leucodon  necunoscută favorabilă nefavorabilă - inadecvată 

nefavorabilă - 

inadecvată 

21.  Crocidura 

suaveoleus  
necunoscută favorabilă nefavorabilă - inadecvată 

nefavorabilă - 

inadecvată 

22.  Myotis daubentoni  favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

23.  Pipistrellus 

pygmaeus  
favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

24.  Pipistrellus nathusi  favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

25.  Pipistrellus 

pipistrellus  
favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

26.  Nyctalus noctula  favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

27.  Eptesicus serotinus  favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

28.  Vespertilio murinus  favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

29.  
Anas platyrhynchos  nefavorabilă - rea nefavorabilă - inadecvată necunoscută 

nefavorabilă - 

inadecvată 

30.  Accipiter gentilis  favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

31.  Accipiter nisus  favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 
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Nr. 

crt. 

Specie de interes 

comunitar 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populației speciei 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct 

de vedere al perspectivelor 

speciei în viitor 

Starea globală de 

conservare a 

speciei 

32.  Buteo buteo  favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

33.  Buteo lagopus  favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

34.  Falco tinnunculus  favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

35.  Falco columbarius  favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

36.  Falco subbuteo  favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

37.  Perdix perdix  favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

38.  Scolopax rusticola  favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

39.  Tringa hypoleucos  necunoscută necunoscută necunoscută necunoscută 

40.  Columba oenas  favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

41.  Cuculus canorus  favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

42.  Otus scops  favorabilă nefavorabilă - rea favorabilă nefavorabilă - rea 

43.  Athene noctua  favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

44.  Strix aluco  favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

45.  Asio otus  favorabilă nefavorabilă - rea favorabilă nefavorabilă - rea 

46.  Apus apus  necunoscută necunoscută necunoscută necunoscută 

47.  Apus melba  favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

48.  Jynx torquilla  necunoscută necunoscută necunoscută necunoscută 
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Nr. 

crt. 

Specie de interes 

comunitar 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populației speciei 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct 

de vedere al perspectivelor 

speciei în viitor 

Starea globală de 

conservare a 

speciei 

49.  Dendrocopos major  favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

50.  Lullula arborea  necunoscută necunoscută necunoscută necunoscută 

51.  Eremophila 

alpestris  
favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

52.  Ptyonoprogne 

rupestris  
necunoscută necunoscută necunoscută necunoscută 

53.  Delichon urbicum  favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

54.  Anthus trivialis  favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

55.  Anthus spinoletta  favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

56.  Motacilla cinerea  favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

57.  Motacilla alba  favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

58.  Cinclus cinclus  favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

59.  Troglodytes 

troglodytes  
favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

60.  Prunella modularis  favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

61.  Prunella collaris  favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

62.  Erithacus rubecula  favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 
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Nr. 

crt. 

Specie de interes 

comunitar 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populației speciei 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct 

de vedere al perspectivelor 

speciei în viitor 

Starea globală de 

conservare a 

speciei 

63.  Phoenicurus 

ochruros  
favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

64.  Phoenicurus 

phoenicurus  
necunoscută nefavorabilă - inadecvată nefavorabilă - inadecvată 

nefavorabilă - 

inadecvată 

65.  
Saxicola rubetra  necunoscută nefavorabilă - inadecvată necunoscută 

nefavorabilă - 

inadecvată 

66.  Oenanthe oenanthe  favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

67.  Monticola saxatilis  necunoscută necunoscută necunoscută necunoscută 

68.  Turdus torquatus  favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

69.  Turdus merula  favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

70.  Turdus philomelos  favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

71.  Turdus viscivorus  favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

72.  Sylvia curruca  favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

73.  Sylvia atricapilla  favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

74.  Phylloscopus 

sibilatrix  
nefavorabilă - inadecvată nefavorabilă - inadecvată necunoscută 

nefavorabilă - 

inadecvată 
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Nr. 

crt. 

Specie de interes 

comunitar 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populației speciei 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct 

de vedere al perspectivelor 

speciei în viitor 

Starea globală de 

conservare a 

speciei 

75.  Phylloscopus 

collybita  
favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

76.  Regulus regulus  favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

77.  Regulus ignicapillus  favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

78.  Ficedula parva  favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

79.  Aegithalos caudatus  favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

80.  Parus palustris. favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

81.  Parus montanus  favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

82.  Parus cristatus  favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

83.  Parus ater  favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

84.  Parus caeruleus  favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

85.  Parus major  favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

86.  Sitta europaea  favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

87.  Tichodroma 

muraria  
necunoscută necunoscută necunoscută necunoscută 

88.  Certhia familiaris  favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 
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Nr. 

crt. 

Specie de interes 

comunitar 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populației speciei 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct 

de vedere al perspectivelor 

speciei în viitor 

Starea globală de 

conservare a 

speciei 

89.  Garrulus 

glandarius  
favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

90.  Nucifraga 

caryocatactes  
favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

91.  Corvus corax  favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

92.  Fringilla coelebs  favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

93.  Fringilla 

montifringilla  
favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

94.  Serinus serinus  necunoscută necunoscută necunoscută necunoscută 

95.  Carduelis spinus  favorabilă favorabilă favorabilă necunoscută 

96.  Carpodacus 

erythrinus  
nefavorabilă - inadecvată necunoscută nefavorabilă - inadecvată 

nefavorabilă - 

inadecvată 

97.  Loxia curvirostra  favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

98.  Pyrrhula pyrrhula  favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

99.  Coccothraustes 

coccothraustes  
favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

100.  Emberiza citrinella  necunoscută necunoscută favorabilă necunoscută 
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Nr. 

crt. 

Specie de interes 

comunitar 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

populației speciei 

Starea de conservare din 

punct de vedere al 

habitatului speciei 

Starea de conservare din punct 

de vedere al perspectivelor 

speciei în viitor 

Starea globală de 

conservare a 

speciei 

101.  Emberiza cia  necunoscută necunoscută necunoscută necunoscută 

 

Tabel nr. 24 

Starea de conservare habitatelor și ecosistemelor de interes conservativ din Parcul Național Retezat 

Nr. 

crt. 

Habitat/ 

ecosistem 

Starea de conservare 

a tipului de habitat 

din punct de vedere al 

suprafeței ocupate 

Starea de conservare 

din punct de vedere al 

structurii şi al 

funcţiilor specifice 

Starea de conservare 

din punct de vedere al 

perspectivelor sale 

viitoare 

Starea globală de 

conservare a tipului 

de habitat 

1. R4102 Păduri sud-est carpatice de 

molid -Picea abies, fag -Fagus 

sylvatica și brad -Abies alba cu 

Hieracium rotundatum 

favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

2. R4107 Păduri sud-est carpatice de 

fag -Fagus sylvatica și brad -Abies 

alba cu Vaccinium myrtillus  

favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

3. R4110 Păduri sud-est carpatice de 

fag -Fagus sylvatica cu Festuca 

drymeia  

favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 
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Nr. 

crt. 

Habitat/ 

ecosistem 

Starea de conservare 

a tipului de habitat 

din punct de vedere al 

suprafeței ocupate 

Starea de conservare 

din punct de vedere al 

structurii şi al 

funcţiilor specifice 

Starea de conservare 

din punct de vedere al 

perspectivelor sale 

viitoare 

Starea globală de 

conservare a tipului 

de habitat 

4. R4111 Păduri sud-est carpatice de 

fag -Fagus sylvatica și brad -Abies 

alba cu Cephalanthera 

damassonium  

favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

5. R4117 Păduri sud-est carpatice de 

frasin -Fraxinus excelsior, paltin -

Acer pseudoplatanus, ulm -Ulmus 

glabra cu Lunaria rediviva  

favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

6. R4101 Păduri sud-est carpatice de 

molid -Picea abies, fag -Fagus 

sylvatica și brad -Abies alba cu 

Pulmonaria rubra  

favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

7. R4103 Păduri sud-est carpatice de 

molid -Picea abies, fag -Fagus 

sylvatica și brad -Abies alba cu 

Leucanthemum waldsteinii  

favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 
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Nr. 

crt. 

Habitat/ 

ecosistem 

Starea de conservare 

a tipului de habitat 

din punct de vedere al 

suprafeței ocupate 

Starea de conservare 

din punct de vedere al 

structurii şi al 

funcţiilor specifice 

Starea de conservare 

din punct de vedere al 

perspectivelor sale 

viitoare 

Starea globală de 

conservare a tipului 

de habitat 

8. R4109 Păduri sud-est carpatice de 

fag - Fagus sylvatica cu 

Symphytum cordatum - Păduri 

sud-est carpatice de fag -Fagus 

sylvatica cu Dentaria glandulosa  

favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

9. R4203 Păduri sud-est carpatice de 

molid - Picea abies cu Soldanella 

hungarica  

favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

10. R4205 Păduri sud-est carpatice de 

molid - Picea abies cu Oxalis 

acetosella  

favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

11. R4206 Păduri sud-est carpatice de 

molid - Picea abies și brad -Abies 

alba cu Hieracium rotundatum  

favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

12. R4207 Păduri sud-est carpatice de 

molid - Picea abies și brad -Abies 

alba cu Hylocomium  

favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 
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Nr. 

crt. 

Habitat/ 

ecosistem 

Starea de conservare 

a tipului de habitat 

din punct de vedere al 

suprafeței ocupate 

Starea de conservare 

din punct de vedere al 

structurii şi al 

funcţiilor specifice 

Starea de conservare 

din punct de vedere al 

perspectivelor sale 

viitoare 

Starea globală de 

conservare a tipului 

de habitat 

13. R4208 Păduri sud-est carpatice de 

molid - Picea abies și brad - Abies 

alba cu Luzula sylvatica  

favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

14. R4213 Păduri sud-est carpatice de 

molid - Picea abies și fag - Fagus 

sylvatica cu Pulmonaria rubra  

favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

15. R4214 Păduri sud-est carpatice de 

molid - Picea abies și fag - Fagus 

sylvatica cu Hieracium 

rotundatum  

favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

16. R4201 Rariști sud-est carpatice de 

molid - Picea abies și zâmbru -

Pinus cembra cu Bruckenthalia 

spiculifolia  

favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

17. R4215 Păduri sud-est carpatice de 

pin silvestru - Pinus sylvestris cu 

Sesleria rigida  

favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 
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Nr. 

crt. 

Habitat/ 

ecosistem 

Starea de conservare 

a tipului de habitat 

din punct de vedere al 

suprafeței ocupate 

Starea de conservare 

din punct de vedere al 

structurii şi al 

funcţiilor specifice 

Starea de conservare 

din punct de vedere al 

perspectivelor sale 

viitoare 

Starea globală de 

conservare a tipului 

de habitat 

18. R4123 Păduri dacice de gorun -

Quercus petraea, fag - Fagus 

sylvatica și carpen - Carpinus 

betulus cu Carex pilosa  

favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

19. R4401 Păduri sud-est carpatice de 

anin alb - Alnus incana cu Telekia 

speciosa  

favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

20. R3101 Tufărişuri pitice sud-est 

carpatice de azalee - Loiseleuria 

procumbens 

necunoscută favorabilă favorabilă favorabilă 

21. R3104 Tufărişuri sud-est carpatice 

de smirdar - Rhododendron 

myrtifolium cu afin - Vaccinium 

myrtillus 

necunoscută favorabilă favorabilă favorabilă 

22. R3105 Tufărişuri sud-est carpatice 

de jneapăn - Pinus mugo cu 
necunoscută favorabilă favorabilă favorabilă 
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Nr. 

crt. 

Habitat/ 

ecosistem 

Starea de conservare 

a tipului de habitat 

din punct de vedere al 

suprafeței ocupate 

Starea de conservare 

din punct de vedere al 

structurii şi al 

funcţiilor specifice 

Starea de conservare 

din punct de vedere al 

perspectivelor sale 

viitoare 

Starea globală de 

conservare a tipului 

de habitat 

smirdar - Rhododendron 

myrtifolium 

23. R3107 Tufărişuri sud-est carpatice 

de coacăză - Bruckenthalia 

spiculifolia şi ienupăr pitic - 

Juniperus sibirica 

necunoscută favorabilă favorabilă favorabilă 

24. R3108 Tufărişuri sud-est carpatice 

de ienupăr pitic - Juniperus 

sibirica 

necunoscută favorabilă favorabilă favorabilă 

25. R3109 Tufărişuri sud-est carpatice 

de vuietoare - Empetrum nigrum 

ssp. hermaphroditum cu afin vânăt 

- Vaccinium gaultherioides 

necunoscută favorabilă favorabilă favorabilă 

26. R3110 Tufărişuri sud-est carpatice 

de anin verde - Alnus viridis 
necunoscută favorabilă favorabilă favorabilă 

27. R3111 Tufărişuri sud-est carpatice 

de afin - Vaccinium myrtillus 
necunoscută favorabilă favorabilă favorabilă 
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Nr. 

crt. 

Habitat/ 

ecosistem 

Starea de conservare 

a tipului de habitat 

din punct de vedere al 

suprafeței ocupate 

Starea de conservare 

din punct de vedere al 

structurii şi al 

funcţiilor specifice 

Starea de conservare 

din punct de vedere al 

perspectivelor sale 

viitoare 

Starea globală de 

conservare a tipului 

de habitat 

28. R3617 Tufărişuri pitice de 

arginţică - Dryas octopetala 
necunoscută favorabilă favorabilă favorabilă 

29. R3601 Pajişti sud-est carpatice de 

rogoz pitic - Kobresia 

myosuroides şi Oxytropis 

carpatica  

necunoscută 
nefavorabilă - 

inadecvată 

nefavorabilă - 

inadecvată 

nefavorabilă - 

inadecvată 

30. R3602 Pajişti sud-est carpatice de 

coarnă - Carex curvula şi Primula 

minima 

necunoscută 
nefavorabilă - 

inadecvată 

nefavorabilă - 

inadecvată 

nefavorabilă - 

inadecvată 

31. R3603 Pajişti sud-est carpatice de 

părul porcului - Juncus trifidus şi 

Oreochloa disticha 

necunoscută 
nefavorabilă - 

inadecvată 

nefavorabilă - 

inadecvată 

nefavorabilă - 

inadecvată 

32. R3604 Pajişti sud-est carpatice de 

păruşcă - Festuca supina şi 

Potentilla ternata 

necunoscută 
nefavorabilă - 

inadecvată 

nefavorabilă - 

inadecvată 

nefavorabilă - 

inadecvată 
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Nr. 

crt. 

Habitat/ 

ecosistem 

Starea de conservare 

a tipului de habitat 

din punct de vedere al 

suprafeței ocupate 

Starea de conservare 

din punct de vedere al 

structurii şi al 

funcţiilor specifice 

Starea de conservare 

din punct de vedere al 

perspectivelor sale 

viitoare 

Starea globală de 

conservare a tipului 

de habitat 

33. R3605 Pajişti sud-est carpatice de 

păiuş cu colţi - Festuca versicolor 

şi Sesleria rigida ssp. haynaldiana 

necunoscută 
nefavorabilă - 

inadecvată 

nefavorabilă - 

inadecvată 

nefavorabilă - 

inadecvată 

34. R3608 Pajişti sud-est carpatice de 

Scorzonera rosea şi Festuca 

nigrescens 

necunoscută 
nefavorabilă - 

inadecvată 

nefavorabilă - 

inadecvată 

nefavorabilă - 

inadecvată 

35. R3609 Pajişti sud-est carpatice de 

ţăpoşică - Nardus stricta şi Viola 

declinata 

necunoscută nefavorabilă - rea 
nefavorabilă - 

inadecvată 
nefavorabilă - rea 

36. R3611 Pajişti sud-est carpatice de 

coada iepurelui - Sesleria rigida 

ssp. haynaldiana şi rogoz - Carex 

sempervirens 

necunoscută 
nefavorabilă - 

inadecvată 

nefavorabilă - 

inadecvată 

nefavorabilă - 

inadecvată 

37. R3615 Tufărişuri pitice sud-est 

carpatice de sălcii alpine - Salix 

herbacea 

necunoscută 
nefavorabilă - 

inadecvată 

nefavorabilă - 

inadecvată 

nefavorabilă - 

inadecvată 
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Nr. 

crt. 

Habitat/ 

ecosistem 

Starea de conservare 

a tipului de habitat 

din punct de vedere al 

suprafeței ocupate 

Starea de conservare 

din punct de vedere al 

structurii şi al 

funcţiilor specifice 

Starea de conservare 

din punct de vedere al 

perspectivelor sale 

viitoare 

Starea globală de 

conservare a tipului 

de habitat 

38. R3701 Comunităţi sud-est 

carpatice de buruienişuri înalte cu 

Aconitum tauricum 

necunoscută favorabilă favorabilă favorabilă 

39. R3702 Comunităţi sud-est 

carpatice de buruienişuri înalte cu 

Adenostyles alliariae şi 

Doronicum austriacum 

necunoscută favorabilă favorabilă favorabilă 

40. R3703 Comunităţi sud-est 

carpatice de buruienişuri înalte cu 

Cirsium waldsteinii şi Heracleum 

sphondylium ssp. transilvanicum 

necunoscută favorabilă favorabilă favorabilă 

41. R3704 Comunităţi sud-est 

carpatice de buruienişuri înalte cu 

Senecio subalpinus şi ştevia 

stânelor - Rumex alpinus 

în jurul stânelor    
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Nr. 

crt. 

Habitat/ 

ecosistem 

Starea de conservare 

a tipului de habitat 

din punct de vedere al 

suprafeței ocupate 

Starea de conservare 

din punct de vedere al 

structurii şi al 

funcţiilor specifice 

Starea de conservare 

din punct de vedere al 

perspectivelor sale 

viitoare 

Starea globală de 

conservare a tipului 

de habitat 

42. R3705 Comunităţi sud-est 

carpatice de buruienişuri înalte cu 

Rumex obtusifolia şi Urtica dioica 

în jurul stânelor    

43. R3706 Comunităţi sud-est 

carpatice de buruienişuri înalte cu 

Petasites kablikianus 

necunoscută favorabilă favorabilă favorabilă 

44. R3707 Comunităţi sud-est 

carpatice de buruienişuri înalte cu 

Telekia speciosa şi Petasites 

hybridus 

necunoscută favorabilă favorabilă favorabilă 

45. R3708 Comunităţi daco-getice cu 

Angelica sylvestris, Crepis 

paludosa şi Scirpus sylvaticus 

necunoscută favorabilă favorabilă favorabilă 

46. R3803 Pajişti sud-est carpatice de 

Agrostis capillaris şi Festuca 

rubra 

necunoscută 
nefavorabilă - 

inadecvată 

nefavorabilă - 

inadecvată 

nefavorabilă - 

inadecvată 
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Nr. 

crt. 

Habitat/ 

ecosistem 

Starea de conservare 

a tipului de habitat 

din punct de vedere al 

suprafeței ocupate 

Starea de conservare 

din punct de vedere al 

structurii şi al 

funcţiilor specifice 

Starea de conservare 

din punct de vedere al 

perspectivelor sale 

viitoare 

Starea globală de 

conservare a tipului 

de habitat 

47. R6304 Comunităţi sud-est 

carpatice chionofile cu Ranunculus 

crenatus şi Soldanella pusilla 

necunoscută 
nefavorabilă - 

inadecvată 

nefavorabilă - 

inadecvată 

nefavorabilă - 

inadecvată 

48. R8706 Comunităţi sud-est 

carpatice cu Calamagrostis 

arundinacea, Epilobium 

angustifolium şi Atropa 

belladonna 

necunoscută 
nefavorabilă - 

inadecvată 

nefavorabilă - 

inadecvată 

nefavorabilă - 

inadecvată 

49. Comunităţi cu Phleum alpinum şi 

Deschampsia caespitosa -

cenotaxonul Phleo alpini-

Deschampsietum caespitosae -

Morariu 1939 Coldea 1983 

necunoscută favorabilă favorabilă favorabilă 

50. R6102 Comunităţi sud-est 

carpatice de grohotişuri silicioase 

semifixate cu Festuca picta şi 

Senecio carniolicus 

necunoscută favorabilă favorabilă favorabilă 
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Nr. 

crt. 

Habitat/ 

ecosistem 

Starea de conservare 

a tipului de habitat 

din punct de vedere al 

suprafeței ocupate 

Starea de conservare 

din punct de vedere al 

structurii şi al 

funcţiilor specifice 

Starea de conservare 

din punct de vedere al 

perspectivelor sale 

viitoare 

Starea globală de 

conservare a tipului 

de habitat 

51. R6104 Comunităţi sud-est 

carpatice de grohotişuri silicioase 

mobile sau slab fixate cu Oxyria 

dygina 

necunoscută favorabilă favorabilă favorabilă 

52. R6105 Comunităţi sud-est 

carpatice de grohotişuri silicioase 

semifixate cu Saxifraga bryoides, 

Silene acaulis şi Veronica 

baumgarteni 

necunoscută favorabilă favorabilă favorabilă 

53. R6108 Comunităţi sud-carpatice 

de grohotişuri calcaroase cu 

mobilitate redusă şi umiditate 

ridicată cu Rumex scutatus, 

Saxifraga moschata, S. aizoides şi 

Doronicum columnae 

necunoscută favorabilă favorabilă favorabilă 

54. R6109 Comunităţi sud-est 

carpatice de grohotişuri calcaroase 
necunoscută favorabilă favorabilă favorabilă 
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Nr. 

crt. 

Habitat/ 

ecosistem 

Starea de conservare 

a tipului de habitat 

din punct de vedere al 

suprafeței ocupate 

Starea de conservare 

din punct de vedere al 

structurii şi al 

funcţiilor specifice 

Starea de conservare 

din punct de vedere al 

perspectivelor sale 

viitoare 

Starea globală de 

conservare a tipului 

de habitat 

mobile şi semi-mobile cu Papaver 

corona sancti-stephani, Cerastium 

lerchenfeldianum şi Cerastium 

transsilvanicum 

55. R6110 Comunităţi sud-est 

carpatice de grohotişuri calcaroase 

mobile şi semi-mobile cu Acinos 

alpinus şi Galium anisophyllon 

necunoscută favorabilă favorabilă favorabilă 

56. R6214 Comunităţi sud-est 

carpatice pe stânci calcaroase cu 

Saxifraga marginata ssp. 

rocheliana şi Gypsophila petraea 

necunoscută favorabilă favorabilă favorabilă 

57. R6203 Comunități sud-est 

carpatice pe stânci silicioase cu 

Silene lerchenfeldiana și Senecio 

glaberrimus 

necunoscută favorabilă favorabilă favorabilă 
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Nr. 

crt. 

Habitat/ 

ecosistem 

Starea de conservare 

a tipului de habitat 

din punct de vedere al 

suprafeței ocupate 

Starea de conservare 

din punct de vedere al 

structurii şi al 

funcţiilor specifice 

Starea de conservare 

din punct de vedere al 

perspectivelor sale 

viitoare 

Starea globală de 

conservare a tipului 

de habitat 

58. R6210 Comunităţi sud-est 

carpatice pe stânci silicioase cu 

Asplenium trichomanes ssp. 

trichomanes şi Poa nemoralis 

necunoscută favorabilă favorabilă favorabilă 

59. R5416 Comunităţi sud-est 

carpatice de izvoare şi pâraie cu 

Saxifraga stellaris, 

Chrysosplenium alpinum şi 

Philonotis seriata 

favorabilă 
nefavorabilă - 

inadecvată 

nefavorabilă - 

inadecvată 

nefavorabilă - 

inadecvată 

60. R5418 Comunități sud-est 

carpatice fontinale cu Philonotis 

seriata și Caltha laeta 

favorabilă 
nefavorabilă - 

inadecvată 

nefavorabilă - 

inadecvată 

nefavorabilă - 

inadecvată 

61. R5420 Comunități sud-est 

carpatice fontinale cu Cardamine 

opizii 

favorabilă 
nefavorabilă - 

inadecvată 

nefavorabilă - 

inadecvată 

nefavorabilă - 

inadecvată 

62. R5421 Comunități sud-est 

carpatice de izvoare și pâraie cu 
favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 
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Nr. 

crt. 

Habitat/ 

ecosistem 

Starea de conservare 

a tipului de habitat 

din punct de vedere al 

suprafeței ocupate 

Starea de conservare 

din punct de vedere al 

structurii şi al 

funcţiilor specifice 

Starea de conservare 

din punct de vedere al 

perspectivelor sale 

viitoare 

Starea globală de 

conservare a tipului 

de habitat 

Chrysosplenium alternifolium și 

Cardamine amara 

63. R5101 Turbării sud-est carpatice, 

mezo-oligotrofe, acide cu 

Eriophorum vaginatum și 

Sphagnum recurvum 

favorabilă favorabilă favorabilă favorabilă 

64. R5403 Turbării sud-est carpatice, 

mezo-oligotrofe cu Carex rostrata 

şi Sphagnum recurvum 

favorabilă nefavorabilă - rea nefavorabilă - rea nefavorabilă - rea 
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7. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PLANULUI DE MANAGEMENT 

Scopul Planului de management pentru ariile naturale protejate 

Planul de management vizează asigurarea unui statut de conservare favorabil sau, după caz, îmbunătățirea acestuia, pentru speciile și habitetele 

de interes național și/sau comunitar care au făcut obiectul desemnării sau au fost identificate ulterior în cadrul Parcului Naţional Retezat, rezervațiilor 

naturale 2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului și a siturilor Natura 2000 suprapuse parțial - ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat. 

 

Obiective generale, măsuri generale, măsuri specifice/management și activităţi 

Măsurile de conservare și management reprezintă totalitatea demersurilor/acțiunilor întreprinse pentru îndeplinirea obiectivelor specifice.  

7.1. Conservarea şi managementul speciilor şi habitatelor de interes conservativ din Siturile Natura 2000 ROSCI0217 Retezat, 

ROSPA0084 Munții Retezat, Parcul Naţional Retezat și a rezervațiilor naturale incluse. 

7.1.1. Obiectiv General nr. 1. Asigurarea conservării speciilor de plante de interes comunitar din Situl Natura 2000 ROSCI0217 Retezat, în 

vederea menţinerii sau atingerii stării de conservare favorabilă a acestora 

Obiectiv specific 1.1. Asigurarea conservării speciei Campanula serrata, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acesteia 

Tabel nr. 25 

Elementele de 

interes conservativ 

Starea de 

conservare -

F/NI/NR/X 

Parametri 
Obiectiv specific 

cuantificabil/ valoare țintă 

cod Presiune sau  

Amenințare  

Măsurile active de 

conservare propuse-MS  

Campanula serrata X 

Mărimea populației - 

nr. total de indivizi 

Creştere a efectivului 

populațional faţă de nivelul de 

bază, sau o scădere cu maxim 

5%. 

A04.01.02,  

A04.03, J03.01 

MS.1.1.1. Limitarea şi/sau 

interzicerea oricăror activităţi 

susceptibile să ducă la 

reducerea suprafeţelor 
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Elementele de 

interes conservativ 

Starea de 

conservare -

F/NI/NR/X 

Parametri 
Obiectiv specific 

cuantificabil/ valoare țintă 

cod Presiune sau  

Amenințare  

Măsurile active de 

conservare propuse-MS  

ocupate de habitatele tipice în 

care vegetează specia. 

Vitalitatea 

fitoindivizilor - % 

indivizi cu creștere și 

dezvoltare normală din 

total 

Cel puțin 2/3 din numărul total 

de indivizi cresc și se dezvoltă 

normal =/ > media valorilor 

specifice. 

A04.01.02,  

A04.03, 

 J03.01, K02.02  

MS.1.1.2 Reglementarea 

modului de folosinţă a 

terenului în habitatele de 

pajişte tipice speciei. 

Regenerarea naturală - 

% juvenili din total 

Identificarea fitoindivizilor 

juvenili în cel puțin jumătate 

din numărul total de 

subpopulații / Valoarea țintă 

trebuie definită în termen de 5 

ani în urma unor studii 

populaționale aprofundate. 

D01 MS.1.1.3 Interzicerea 

construirii de noi drumuri și 

evitarea declarării de trasee 

turistice noi, care pot afecta 

habitatele caracteristice 

speciei. 

Suprafața totală a 

habitatului speciei - ha 

Creştere faţă de nivelul de bază 

sau o reducere a suprafeţei cu 

maxim 5%. 

G01 MS.1.1.4 Controlul strict al 

activităţilor turistice - 

promovarea unui turism 
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Elementele de 

interes conservativ 

Starea de 

conservare -

F/NI/NR/X 

Parametri 
Obiectiv specific 

cuantificabil/ valoare țintă 

cod Presiune sau  

Amenințare  

Măsurile active de 

conservare propuse-MS  

ecologic în suprafeţele de 

habitat caracteristice speciei. 

X 

Fitocenoze specifice 

habitatului speciei -

prezență/absență 

 

Identificarea speciei în minim 

3 tipuri de comunități vegetale 

caracteristice habitatului 

speciei. 

A04.01.02,  

A04.03,  

D01, G01, J03.01,  

K02.02 

MS.1.1.5 Monitorizarea și 

evaluarea stării de conservare 

a speciei. 

Perturbări asupra 

speciei/ habitatului 

speciei - tipul de 

impact, intensitate, 

suprafață afectată 

Reducere a acțiunii factorilor 

limitativi la minim posibil prin 

aplicarea şi respectarea 

măsurilor de management 

propuse. 

Descrierea măsurilor de management propuse: 

MS.1.1.1 Reglementarea, limitarea şi/sau interzicerea oricăror activităţi susceptibile să ducă la reducerea suprafeţelor ocupate de habitatele 

tipice în care vegetează specia. 

Vor fi interzise activităţile de schimbare a destinaţiei folosinței terenului, de eliminare a tufărișurilor care ar putea duce imediat sau în timp la scăderea 

suprafeţei sau dispariția habitatelor tipice în care vegetează specia. 

MS.1.1.2 Reglementarea modului de folosinţă a terenului în habitatele de pajişte tipice speciei. 

Măsura va fi implementată prin:  
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- menţinerea unui păşunat tradiţional cu speciile, efectivele şi în perioadele specifice zonei în funcţie de capacitatea de suport a pajiştilor, fără a permite 

fluctuaţii mari în ceea ce priveşte numărul de animale/ha şi perioada de păşunat de la an la an; 

- evitarea atât a subpăşunatului cât şi a suprapăşunatului; 

- nivelul încărcăturii de animale este prezentată în Anexa 28 la Planul de management; 

- interzicerea utilizării îngrăşămintelor chimice şi utilizarea controlată a îngrăşămintelor organice; 

- evitarea măsurilor tehnologice de aplicare a îngrăşămintelor organice;  

- evitarea supratârlirii, care determină schimbări radicale în structura şi compoziţia vegetaţiei; 

- reglementarea supraînsămânțării pentru creșterea producției vegetale; 

- activități de informare și conștientizare a factorilor de interes și decizionali locali. 

MS.1.1.3 Interzicerea construirii de noi drumuri și declarării de trasee turistice noi în habitatele caracteristice speciei. 

Se va interzice construirea de drumuri și crearea de trasee noi pentru evitarea fragmentării şi/sau deteriorării habitatului speciei. 

Drumurile de acces și traseele turistice existente se vor menține în bune condiții. În acest sens, vor fi monitorizate: 

- modul de utilizare a drumurilor, traseelor și potecilor; 

- activităţile turistice și forestiere; 

- circulația culegătorilor de fructe de pădure și ciuperci; 

- tranzitul animalelor domestice. 

Excepțiile sunt permise doar punctual, cu efectuarea de studii de evaluare a impactului, ținând cont de obiectivul de menținere a habitatului speciei 

Campanula serrata în stare favorabilă pentru conservare la nivelul sitului. 

MS.1.1.4 Controlul strict al activităţilor turistice - promovarea unui turism ecologic în suprafeţele de habitat caracteristice speciei. 

Practicile turistice nedorite precum: lăsarea de deșeuri în interiorul habitatului - inclusiv bio-degradabile, aprinderea focului în afara locurilor amenajate, 

părăsirea traseelor marcate, culegerea de plante fără acordul administrației, camparea în alte zone decât cele marcate, trebuie descurajate. 

Reglementarea activităţilor turistice se va face prin: 
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a. menținerea drumurilor și traseelor turistice în bune condiții pentru evitarea formării de noi poteci; 

b. campanii de informare şi conştientizare; 

c. acțiuni de monitorizare a activităților turistice și a modului de desfăşurare al acestora şi luarea de măsuri după caz. 

MS.1.1.5 Monitorizarea și evaluarea stării de conservare a speciei. 

Se va realiza cu o frecvență diferită în funcție de indicatorii monitorizați: 

- anual - în cazul monitorizării efectivului populațional, vitalității și regenerării naturale; 

- în cazul evaluării stării de conservare a habitatului speciei monitorizarea se va face: 

o odată la 3 ani în cazul evaluării stării de conservare a habitatelor de pajişti; 

o odată la 5 ani în cazul evaluării stării de conservare a habitatelor de tufărișuri. 

Monitorizarea se va realiza în aceeși perioadă în toate piețele de probă, cu suportul unor experți biologi. 

Pe baza rezultatelor activităţilor de monitorizare se vor identifica cele mai potrivite măsuri de management. 

 

OS 1.2 Asigurarea conservării speciei Cypripedium calceolus, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acesteia. 

Tabel nr. 26 

Aria naturală 

protejată/ Elementele 

de interes conservativ 

Starea de 

conservare -

F/NI/NR/X 

Parametri 
Obiectiv specific 

cuantificabil/ valoare țintă 

Presiune -P / 

Amenințare -

A cod 

Măsurile active de conservare 

propuse 

Cypripedium calceolus X 

Mărimea populației 

- nr. total de 

indivizi 

Creştere a efectivului 

populațional faţă de nivelul de 

bază, sau o scădere cu maxim 

5%. 

D01 MS.1.2.1 Reglementarea, limitarea 

şi/sau interzicerea oricăror activităţi 

susceptibile să ducă la reducerea 
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Aria naturală 

protejată/ Elementele 

de interes conservativ 

Starea de 

conservare -

F/NI/NR/X 

Parametri 
Obiectiv specific 

cuantificabil/ valoare țintă 

Presiune -P / 

Amenințare -

A cod 

Măsurile active de conservare 

propuse 

suprafeţelor ocupate de habitatele 

tipice în care vegetează specia. 

Vitalitatea 

fitoindivizilor - % 

indivizi cu creștere 

și dezvoltare 

normală din total 

Cel puțin 2/3 din numărul total 

de indivizi cresc și se dezvoltă 

normal - =/ > media valorilor 

specifice. 

F04 MS.1.2.2 Interzicerea colectării 

speciei.  

 

Regenerarea 

naturală - % 

juvenili din total 

 

Identificarea fitoindivizilor 

juvenili în cel puțin jumătate 

din numărul total de 

subpopulații / Valoarea țintă 

trebuie definită în termen de 5 

ani în urma unor studii 

populaționale aprofundate. 

D01 MS.1.2.3 Interzicerea construirii de 

noi drumuri și declarării de trasee 

turistice noi în habitatele 

caracteristice speciei. 

  G01 MS.1.2.4 Controlul strict al 

activităţilor turistice - promovarea 
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Aria naturală 

protejată/ Elementele 

de interes conservativ 

Starea de 

conservare -

F/NI/NR/X 

Parametri 
Obiectiv specific 

cuantificabil/ valoare țintă 

Presiune -P / 

Amenințare -

A cod 

Măsurile active de conservare 

propuse 

Suprafața totală a 

habitatului speciei - 

ha 

Creştere faţă de nivelul de 

bază sau o reducere a 

suprafeţei cu maxim 5%. 

unui turism ecologic în suprafeţele 

de habitat caracteristice speciei. 

 

Fitocenoze 

specifice 

habitatului speciei - 

prezență/absență 

 

Identificarea speciei în cel 

puțin un tip de comunitate 

vegetală caracteristică 

habitatului speciei. 

D01, F04, G01 MS.1.2.5 Monitorizarea și 

evaluarea stării de conservare a 

speciei. 

 

 

 

 

MS.1.2.6 Mărirea suprafețelor 

ocupate de specie, în cadrul 

habitatelor favorabile 

 

Perturbări asupra 

speciei/ habitatului 

speciei - tipul de 

impact, intensitate, 

suprafață afectată 

 

Reducere a acțiunii factorilor 

limitativi la minim posibil prin 

aplicarea şi respectarea 

măsurilor de management 

propuse. 

 

Descrierea măsurilor de management propuse: 

MS.1.2.1 Reglementarea, limitarea şi/sau interzicerea oricăror activităţi susceptibile să ducă la reducerea suprafeţelor ocupate de habitatele 

tipice în care vegetează specia. 

Vor fi interzise activităţile care ar putea duce imediat sau în timp la scăderea suprafeţei sau dispariția habitatelor tipice în care vegetează specia. 
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MS.1.2.2 Interzicerea colectării speciei.  

Această măsură se impune ca urmare a rarităţii speciei, a arealului relativ redus şi a populaţiilor mici şi izolate formate, pentru a evita reducerea efectivului 

populațional și implicit a viabilității pe termen lung a speciei. 

MS.1.2.3 Interzicerea construirii de noi drumuri și declarării de trasee turistice noi în habitatele caracteristice speciei. 

Se va interzice construirea de drumuri și crearea de trasee noi pentru evitarea fragmentării şi/sau deteriorării habitatului speciei. 

Drumurile de acces și traseele turistice existente se vor menține în bune condiții. În acest sens, vor fi monitorizate: 

- modul de utilizare a drumurilor, traseelor și potecilor; 

- activităţile turistice și forestiere; 

- circulația culegătorilor de fructe de pădure și ciuperci; 

- tranzitul animalelor domestice. 

Excepțiile sunt permise doar punctual, cu efectuarea de studii de evaluare a impactului, ținând cont de obiectivul de menținere a habitatului speciei 

Cypripedium calceolus în stare favorabilă pentru conservare la nivelul sitului. 

MS.1.2.4 Controlul strict al activităţilor turistice - promovarea unui turism ecologic în suprafeţele de habitat caracteristice speciei. 

Practicile turistice nedorite precum: lăsarea de deșeuri în interiorul habitatului - inclusiv bio-degradabile, aprinderea focului în afara locurilor amenajate, 

părăsirea traseelor marcate, culegerea de plante fără acordul administrației, camparea în alte zone decât cele marcate etc., trebuie descurajate. 

Reglementarea activităţilor turistice se va face prin: 

a. menținerea drumurilor și traseelor turistice în bune condiții pentru evitarea formării de noi poteci; 

b. campanii de informare şi conştientizare; 

c. acțiuni de monitorizare a activităților turistice și a modului de desfăşurare al acestora şi luarea de măsuri după caz. 

MS.1.2.5 Monitorizarea și evaluarea stării de conservare a speciei. 

Se va realiza cu o frecvență diferită în funcție de indicatorii monitorizați: 

- anual - în cazul monitorizării efectivului populațional, vitalității și regenerării naturale; 
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- în cazul evaluării stării de conservare a habitatului speciei monitorizarea se va face: 

o odată la 3 ani în cazul evaluării stării de conservare a habitatelor de pajiști; 

o odată la 5 ani în cazul evaluării stării de conservare a habitatelor forestiere. 

Pe baza rezultatelor activităţilor de monitorizare se vor identifica cele mai potrivite măsuri de management. 

OS 1.3 Asigurarea conservării speciei Draba dorneri, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acesteia 

Tabel nr. 27 

Elementele de 

interes conservativ 

Starea de 

conservare -

F/NI/NR/X 

Parametri 
Obiectiv specific cuantificabil/ 

valoare țintă 

Presiune / 

Amenințare 

cod 

Măsurile active de conservare 

propuse 

Draba dorneri X 

Mărimea 

populației - nr. 

total de indivizi 

Creştere a efectivului 

populațional faţă de nivelul de 

bază. 

F04 MS.1.3.1 Interzicerea colectării 

speciei.  

Vitalitatea 

fitoindivizilor - % 

indivizi cu creștere 

și dezvoltare 

normală din total 

Cel puțin 2/3 din numărul total 

de indivizi cresc și se dezvoltă 

normal - =/ > media valorilor 

specifice. 

G01 MS.1.3.2 Controlul strict al 

activităţilor turistice - promovarea 

unui turism ecologic în suprafeţele de 

habitat caracteristice speciei. 

Regenerarea 

naturală - % 

juvenili din total 

Identificarea fitoindivizilor 

juvenili în cel puțin jumătate din 

numărul total de subpopulații / 

Valoarea țintă trebuie definită în 

F04, G01 MS.1.3.3 Monitorizarea și evaluarea 

stării de conservare a speciei. 
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Elementele de 

interes conservativ 

Starea de 

conservare -

F/NI/NR/X 

Parametri 
Obiectiv specific cuantificabil/ 

valoare țintă 

Presiune / 

Amenințare 

cod 

Măsurile active de conservare 

propuse 

termen de 5 ani în urma unor 

studii populaționale 

aprofundate. 

Suprafața totală a 

habitatului speciei 

- ha 

Menținerea nivelului de bază.  

Fitocenoze 

specifice 

habitatului speciei 

- prezență/absență 

Identificarea speciei în cel puțin 

un tip de comunitate vegetală 

caracteristică habitatului speciei. 

Perturbări asupra 

speciei/ habitatului 

speciei - tipul de 

impact, intensitate, 

suprafață afectată 

Reducere a acțiunii factorilor 

limitativi la minim posibil prin 

aplicarea şi respectarea 

măsurilor de management 

propuse. 

Descrierea măsurilor de management propuse: 

MS.1.3.1 Interzicerea colectării speciei.  
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Această măsură se impune ca urmare a identificării unei singure populaţii în cadrul sitului, pentru a evita reducerea efectivului polulațional și implicit a 

viabilității pe termen lung a speciei. 

MS.1.3.2 Controlul strict al activităţilor turistice - promovarea unui turism ecologic în suprafeţele de habitat caracteristice speciei. 

Practicile turistice nedorite precum: lăsarea de deșeuri în interiorul habitatului - inclusiv bio-degradabile, aprinderea focului în afara locurilor amenajate, 

părăsirea traseelor marcate, culegerea de plante fără acordul administrației, camparea în alte zone decât cele marcate etc., trebuie descurajate. 

Reglementarea activităţilor turistice se va face prin: 

a. menținerea drumurilor și traseelor turistice în bune condiții pentru evitarea formării de noi poteci; 

b. campanii de informare şi conştientizare; 

c. acțiuni de monitorizare a activităților turistice și a modului de desfăşurare al acestora şi luarea de măsuri după caz. 

MS.1.3.3 Monitorizarea și evaluarea stării de conservare a speciei. 

Se va realiza anual, atât în cazul monitorizării efectivului populațional, vitalității și regenerării naturale, cât şi în cazul evaluării stării de conservare a 

habitatului speciei. 

Pe baza rezultatelor activităţilor de monitorizare se vor identifica cele mai potrivite măsuri de management. 

OS 1.4. Asigurarea conservării speciei Tozzia alpina ssp. carpathica, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acesteia 

Tabel nr. 28 

Elementele de 

interes conservativ 

Starea de 

conservare -

F/NI/NR/X 

Parametri 
Obiectiv specific cuantificabil/ 

valoare țintă 

Presiune -P / 

Amenințare 

-A cod 

Măsurile active de conservare 

propuse 

Tozzia alpina ssp. 

carpathica 
X 

Mărimea populației 

- nr. total de indivizi 

Creştere a efectivului 

populațional faţă de nivelul de 

J02, H01, 

B02, A04, 

MS.1.4.1 Reglementarea, limitarea 

şi/sau interzicerea oricăror activităţi 
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Elementele de 

interes conservativ 

Starea de 

conservare -

F/NI/NR/X 

Parametri 
Obiectiv specific cuantificabil/ 

valoare țintă 

Presiune -P / 

Amenințare 

-A cod 

Măsurile active de conservare 

propuse 

Tozzia alpina ssp. 

carpathica 

bază, sau o scădere cu maxim 

5%. 

D01, I01, 

I02, G01 

susceptibile să ducă la reducerea 

suprafeţelor ocupate de habitatele 

tipice în care vegetează specia.  

Vitalitatea 

fitoindivizilor - % 

indivizi cu creștere 

și dezvoltare 

normală din total 

Cel puțin 2/3 din numărul total 

de indivizi cresc și se dezvoltă 

normal - =/ > media valorilor 

specifice. 

J02 MS.1.4.2 Interzicerea desecărilor, 

drenărilor, a lucrărilor de aducțiune, 

captare a apei în interiorul sau 

imediata vecinătate a habitatului 

speciei. 

 

Regenerarea 

naturală - % juvenili 

din total 

 

Identificarea fitoindivizilor 

juvenili în cel puțin jumătate din 

numărul total de subpopulații / 

Valoarea țintă trebuie definită în 

termen de 5 ani în urma unor 

studii populaționale aprofundate. 

H01 MS.1.4.3 Interzicerea poluării apelor. 

  B02 MS.1.4.4 Interzicerea exploatării 

vegetaţiei lemnoase din imediata 

apropiere a habitatului speciei, în 
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Elementele de 

interes conservativ 

Starea de 

conservare -

F/NI/NR/X 

Parametri 
Obiectiv specific cuantificabil/ 

valoare țintă 

Presiune -P / 

Amenințare 

-A cod 

Măsurile active de conservare 

propuse 

Suprafața totală a 

habitatului speciei -

ha 

Creştere faţă de nivelul de bază 

sau o reducere a suprafeţei cu 

maxim 5%. 

scopul menținerii condițiilor 

favorabile menținerii acesteia 

 

Fitocenoze specifice 

habitatului speciei -

prezență/absență 

 

Identificarea speciei în minim 3 

tipuri de comunități vegetale 

caracteristice habitatului speciei. 

A04 MS.1.4.5 Interzicerea sau limitarea 

tranzitului animalelor și pășunatului 

în interiorul habitatului speciei sau în 

zonele imediat învecinate. 

X 

Perturbări asupra 

speciei/ habitatului 

speciei - tipul de 

impact, intensitate, 

suprafață afectată 

Reducere a acțiunii factorilor 

limitativi la minim posibil prin 

aplicarea şi respectarea măsurilor 

de management propuse. 

D01 MS.1.4.6 Interzicerea construirii de 

noi drumuri și declarării de trasee 

turistice noi. 

I01, I02 MS.1.4.7 Controlul speciilor native 

problematice și a celor invazive. 

G01 MS.1.4.8 Controlul strict al 

activităţilor turistice - promovarea 

unui turism ecologic în suprafeţele de 

habitat caracteristice speciei. 

J02, H01, 

B02, A04, 

MS.1.4.9 Monitorizarea și evaluarea 

stării de conservare a speciei. 
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Elementele de 

interes conservativ 

Starea de 

conservare -

F/NI/NR/X 

Parametri 
Obiectiv specific cuantificabil/ 

valoare țintă 

Presiune -P / 

Amenințare 

-A cod 

Măsurile active de conservare 

propuse 

D01, I01, 

I02, G01 

Descrierea măsurilor de management propuse: 

MS.1.4.1 Reglementarea, limitarea şi/sau interzicerea oricăror activităţi susceptibile să ducă la reducerea suprafeţelor ocupate de habitatele 

tipice în care vegetează specia.  

Vor fi interzise activităţile de drenare, desecare, canalizare, regularizare maluri, schimbarea destinaţiei folosinței terenului etc., care ar putea duce imediat, 

sau în timp, la scăderea suprafeţei sau dispariția habitatelor tipice în care vegetează specia.  

MS.1.4.2 Interzicerea desecărilor, drenărilor, a lucrărilor de aducțiune, captare a apei în interiorul sau imediata vecinătate a habitatului speciei. 

Această măsură urmărește reducerea la minimum a activităţilor cu potenţial impact asupra regimului hidric, habitatul speciei fiind dependent de zone cu 

umiditate crescută.  

Măsura va fi implementată prin: 

- activități de introducere a interdicției în planurile de management ale bazinelor hidrografice corespunzătoare - Administrațiile Bazinale Apele Române, 

precum și în alte planuri oficiale referitoare la suprafața acoperită de acest habitat. 

Excepțiile sunt permise doar punctual, cu efectuarea de studii de evaluare a impactului, ținând cont de obiectivul de menținere a habitatului speciei Tozzia 

alpina ssp. carpathica în stare favorabilă pentru conservare la nivelul sitului. 

MS.1.4.3 Interzicerea poluării apelor. 

Interzicerea deversării oricăror substanţe poluante în ape sau în apropierea acestora. 
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Interzicerea depozitării deşeurilor de orice fel în ape, pe malul apelor, inclusiv a materialului vegetal. 

MS.1.4.4 Interzicerea exploatării vegetaţiei lemnoase din imediata apropiere a habitatului speciei. 

Exploatarea vegetaţiei lemnoase aflate în imediata vecinătate a habitatului speciei poate provoca perturbarea regimului de luminozitate, dar și a celui 

hidric, chiar și în situația în care lucrările ar ocoli complet suprafața propriu-zisă a habitatului. Efectele ar fi de modificare în timp a tipului de vegetație.  

Măsura va fi implementată prin: 

- activități de introducere a interdicției în amenajamentele silvice, precum și în alte planuri oficiale referitoare la suprafața acoperită de acest habitat; 

- controlarea aplicării ei în teritoriu prin patrulare și luarea măsurilor legale, în cazul constatării nerespectării acesteia. 

MS.1.4.5 Interzicerea sau limitarea tranzitului animalelor și pășunatului în interiorul habitatului speciei sau în zonele imediat învecinate. 

Se va interzice/limita pășunatul în interiorul habitatului speciei şi în zonele imediat învecinate, precum şi tranzitul animalelor - sau staţionarea în vederea 

adăpării, pentru evitarea reducerii efectivului populaţional al speciei de interes conservativ, în principal, datorită: 

- ruperii și strivirii indivizilor; 

- afectării capacității regenerative a speciei;  

- modificării condițiilor staţionale şi implicit a competiției interspecifice naturale dintre plante, care favorizează introducerea şi proliferarea unor specii 

native problematice/ invazive, până la înlocuirea fitocenozelor caracteristice. 

Toate acestea pot duce în timp la degradarea şi chiar înlocuirea habitatelor caracteristice speciei cu un alte tipuri de habitate.  

Interdicția/limitarea va fi implementată prin:  

- controlarea aplicării ei în teritoriu prin patrulare și aplicarea măsurilor legale în cazul constatării nerespectării acesteia; 

- explicarea interdicției/limitării în evenimentele de conștientizare în rândul comunităților care trăiesc în apropierea sitului sau care lucrează în perimetrul 

acestuia - explicarea importanței ecologice a habitatului speciei. 

MS.1.4.6 Interzicerea construirii de noi drumuri și declarării de trasee turistice noi. 
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Se va interzice construirea de drumuri și crearea de trasee noi pentru evitarea fragmentării şi/sau deteriorării habitatului speciei. 

Drumurile de acces și traseele turistice existente se vor menține în bune condiții. În acest sens, vor fi monitorizate: 

- modul de utilizare a drumurilor, traseelor și potecilor; 

- activităţile turistice și forestiere; 

- circulația culegătorilor de fructe de pădure și ciuperci; 

- tranzitul animalelor domestice. 

Excepțiile sunt permise doar punctual, cu efectuarea de studii de evaluare a impactului, ținând cont de obiectivul de menținere a habitatului speciei Tozzia 

alpina ssp. carpathica în stare favorabilă pentru conservare la nivelul sitului. 

MS.1.4.7 Controlul speciilor native problematice și a celor invazive. 

Habitatele de lizieră de pe malul apelor, datorită condițiilor staționale specifice -umiditate edafică ridicată, soluri bogate în azot mineral etc. și ca urmare 

a acțiunii unor factori destabilizatori, pot deveni habitate propice instalării comunităților vegetale de neofite sau proliferării speciilor native problematice. 

Odată instalate, acestea produc modificări substanțiale ale ecosistemelor în care pătrund, până la eliminarea comunităților vegetale native.  

Se va realiza combaterea speciilor native problematice și a celor invazive în toată zona de acoperire a habitatelor caracteristice speciei Tozzia alpina ssp. 

carpathica. Este interzisă combaterea lor prin mijloace chimice. 

MS.1.4.8 Controlul strict al activităţilor turistice - promovarea unui turism ecologic în suprafeţele de habitat caracteristice speciei. 

Practicile turistice nedorite precum: lăsarea de deșeuri în interiorul habitatului -inclusiv bio-degradabile, aprinderea focului în afara locurilor amenajate, 

părăsirea traseelor marcate, culegerea de plante fără acordul administrației, camparea în alte zone decât cele marcate etc., trebuie descurajate. 

Reglementarea activităţilor turistice se va face prin: 

a. menținerea drumurilor și traseelor turistice în bune condiții pentru evitarea formării de noi poteci; 

b. campanii de informare şi conştientizare; 
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c. aplicarea măsurilor legale în cazul nerespectării regulilor; 

d. acțiuni de monitorizare a activităților turistice și a modului de desfăşurare al acestora şi luarea de măsuri după caz. 

MS.1.4.9 Monitorizarea și evaluarea stării de conservare a speciei. 

Se va realiza cu o frecvență diferită în funcție de indicatorii monitorizați: 

o anual - în cazul monitorizării efectivului populațional, vitalității și regenerării naturale; 

o odată la 3 ani în cazul evaluării stării de conservare a habitatului speciei. 

Pe baza rezultatelor activităţilor de monitorizare se vor identifica cele mai potrivite măsuri de management. 

Obiectiv Specific 1.5 Investigarea prezenţei speciilor Meesia longiseta, Ligularia sibirica și Poa granitica ssp. disparilis în perimetrul sitului 

ROSCI0217 Retezat 

Tabel nr. 29 

Elementele de interes 

conservativ 

Starea de 

conservare -

F/NI/NR/X 

Parametri 
Obiectiv specific cuantificabil/ 

valoare țintă 

Presiune / 

Amenințare 

cod 

Măsurile active de conservare 

propuse 

Meesia longiseta 

Ligularia sibirica 

Poa granitica ssp. 

disparilis  

Prezență 

incertă 
Prezență/absență 

Minim 1 ieşire în teren/ specie/ 

an 
- 

MS.1.5.1. Realizarea de investigații 

adiționale pentru verificarea 

prezenței speciilor în perimetrul 

ariei protejate. 
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7.1.2. Obiectiv General nr. 2. Asigurarea conservării speciilor de nevertebrate de interes comunitar din Situl Natura 2000 ROSCI0217 Retezat, 

în vederea menţinerii sau atingerii stării de conservare favorabilă a acestora 

Obiectiv specific 2.1 Asigurarea conservării speciilor Callimorpha quadripunctaria și Lycaena dispar, în vederea menținerii sau atingerii stării 

de conservare favorabilă a acestora. 

Elementele de interes 

conservativ 

Starea de 

conservare -

F/NI/NR/X 

Presiune / 

Amenințare 

cod 

Parametri 

Obiectiv specific 

cuantificabil/ 

valoare țintă 

Măsurile active de conservare propuse 

Callimorpha 

quadripunctaria 
favorabilă 

A04.01 
Suprafața 

totală a 

habitatului 

speciei -ha 

Asigurarea 

conservării habitatului 

speciei, în sensul 

atingerii stării de 

conservare favorabilă 

din punct de vedere al 

habitatului speciei, 

care este de 10 – 15 ha 

MS.2.1.1. Reducerea pășunatului intensiv cu 

oi, iar acolo unde se practică creșterea 

erbivorelor mari, menținerea de fâșii întinse de 

vegetație neafectate din zona cursurilor de apă, 

a lizierei pădurii și a drumurilor forestiere. 

Aceste ecosisteme sunt habitate importante 

pentru speciile de Lepidoptere care populează 

zonele de lizieră. 

Localizare: Arealul speciei, conform hărții de 

distribuție 

I01 

MS.2.1.2. Eliminarea sau ținerea sub control a 

unor specii invazive. Având în vederea invazia 

speciilor Polygonatum japonicum și Impatiens 

glanduligera, habitatele specifice fluturilor 
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Elementele de interes 

conservativ 

Starea de 

conservare -

F/NI/NR/X 

Presiune / 

Amenințare 

cod 

Parametri 

Obiectiv specific 

cuantificabil/ 

valoare țintă 

Măsurile active de conservare propuse 

trebuie protejate, prin eliminarea sau ținerea 

sub control a populațiilor acestora, extensia 

necontrolată a lor putând afecta habitatele 

preferate de speciile de Lepidoptere care 

populează zonele de pajiște. 

Localizare: Arealul speciei, conform hărții de 

distribuție. 

Lycaena dispar nefavorabilă-

rea 

A04.01, 

I01 

Suprafața 

totală a 

habitatului 

speciei -1 ha 

Asigurarea 

conservării habitatului 

speciei 

MS.2.1.1. și MS.2.1.2. în arealul speciei 

conform hărții de distribuție 
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Elementele de interes 

conservativ 

Starea de 

conservare -

F/NI/NR/X 

Presiune / 

Amenințare 

cod 

Parametri 

Obiectiv specific 

cuantificabil/ 

valoare țintă 

Măsurile active de conservare propuse 

Nymphalis vaualbum necunoscută D01 Suprafața 

totală a 

habitatului 

speciei  

5 – 10 ha 

Asigurarea 

conservării habitatului 

speciei, în sensul 

atingerii stării de 

conservare favorabilă 

din punct de vedere al 

habitatului speciei.  

 

MS.2.2.1 La repararea sau construcția 

drumurilor și la regularizarea cursurilor de 

apă trebuie evitate tăierea arborilor sau 

defrișarea pâlcurilor de arbuști cu salcie -Salix 

ssp., plop -Populus ssp., mesteacăn -Betula 

ssp., ulm -Ulmus ssp., specii importante 

pentru specia Nymphalis vaualbum. 

Localizare: Suprafața întreagă a sitului 

favorabilă A04.01 MS.2.1.1. 



292 

 

Elementele de interes 

conservativ 

Starea de 

conservare -

F/NI/NR/X 

Presiune / 

Amenințare 

cod 

Parametri 

Obiectiv specific 

cuantificabil/ 

valoare țintă 

Măsurile active de conservare propuse 

Pholidoptera 

transsylvanica 
I01 

Suprafața 

totală a 

habitatului 

speciei – 

1500 - 2000 

ha 

Asigurarea 

conservării habitatului 

speciei, în sensul 

menținerii stării de 

conservare favorabilă 

din punct de vedere al 

habitatului speciei.  

MS.2.3.1. Interzicerea staționării turmelor în 

perioada de transhumanță în zonele de pajiște 

de-a lungul drumurilor de acces. Această 

activitate are potențial destructiv pentru 

vegetația de pajiște, de care depind toate 

speciile de Lepidoptere care populează eceste 

ecosisteme, dar și specia Pholidoptera 

transsylvanica. Localizare: Suprafața întreagă 

a sitului 
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Elementele de interes 

conservativ 

Starea de 

conservare -

F/NI/NR/X 

Presiune / 

Amenințare 

cod 

Parametri 

Obiectiv specific 

cuantificabil/ 

valoare țintă 

Măsurile active de conservare propuse 

Pseudogaurotina excellens 
nefavorabilă-

inadecvată 
B02 

Suprafața 

totală a 

habitatului 

speciei -20 - 

30 ha 

Asigurarea 

conservării habitatului 

speciei, în sensul 

atingerii stării de 

conservare favorabilă 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

MS.2.4.1. Interzicerea pășunatului în zonele 

cu Lonicera nigra- Caprifoi sau a altor 

activități care pot duce la reducerea suprafeței 

ocupate de planta gazdă a speciei 

Pseudogaurotina excellens. 

Localizare: Arealul speciei, conform hărții de 

distribuție 
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Elementele de interes 

conservativ 

Starea de 

conservare -

F/NI/NR/X 

Presiune / 

Amenințare 

cod 

Parametri 

Obiectiv specific 

cuantificabil/ 

valoare țintă 

Măsurile active de conservare propuse 

Rosalia alpina favorabilă B02.04 

Suprafața 

totală a 

habitatului 

speciei -ha 

Asigurarea 

conservării habitatului 

speciei, în sensul 

menținerii stării de 

conservare favorabilă 

din punct de vedere al 

habitatului speciei. 

3500-4000 ha 

MS.2.5.1. Păstrarea unui volum de minim 

15m3/ha de arbori uscați, debilitați sau 

doborâți, pentru a asigura microhabitatul 

necesar depunerii pontei și dezvoltării larvelor 

speciei Rosalia alpina. 

Localizare: În arboretele care permit acest 

lucru 
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7.1.3. Obiectiv General nr. 3. Asigurarea conservării speciilor de pești de interes comunitar din Situl Natura 2000 ROSCI0217 Retezat, în 

vederea menţinerii sau atingerii stării de conservare favorabilă a acestora 

Obiectiv specific 3.1 Asigurarea conservării speciilor Cottus gobio și Eudontomyzon danfordi în vederea menținerii sau atingerii stării de 

conservare favorabilă a acestora 

Tabel nr. 30 

Elementele de 

interes 

conservativ 

Starea de 

conservare 

-F/NI/NR 

Presiune/ 

Amenințare 

cod 

Parametri 
Obiectiv specific 

cuantificabil 
Măsuri de conservare propuse 

Cottus gobio, 

Eudontomyzon 

danfordi 

 

NI D03.01.02 

F02.02.05 

J02.02.01 

J02.03.02 

J02.04 

J02.04.02 

J02.05.02 

J02.10,  

J02.11.01 

J02.11.02 

J02.12 

J02.12.02 

J02.15 

Număr praguri 

înlăturate/pasaje 

construite 

Reducerea cu 25% a 

numărului pragurilor 

față de situația actuală 

– 8 praguri în prezent, 

într-un termen de 5 ani 

și cu 100% pe un 

termen de 10 ani  

MS.3.1.1. Restaurarea secțiunilor de râu/pârâu 

modificat. 

Măsura cuprinde înlăturarea pragurilor din beton, 

din lemn sau a stăvilarelor din albia minoră a 

râurilor. În cazul în care aceasta nu este posibil, se 

va asigura deplasarea speciilor de pești în amonte și 

în aval prin amenajarea canalelor bypass. Unde 

aceasta nu este posibil, se vor amenaja scări de 

pești/pasaje, funcționale pentru toate speciile de 

pești prezente.  

Prioritate: mare 

Zona de reglementare: Pe tot parcusul 

râurilor/pâraielor din ROSCI021 și cele 8 praguri 
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J03.01 

J03.02, 

K01.03 

existente în prezent. O atenție sporită trebuie 

acordată habitatului speciei Cottus gobio, specie 

care nu trece peste obstacole artificiale mai înalte 

de 18-20 cm. 

NI D03.01.02 

F02.02.05 

J02 

J02.02 

J02.02.01 

J02.03 

J02.03.02 

J02.04 

J02.04.02 

J02.05.02 

J02.10 

J02.11 

J02.11.01 

J02.11.02 

J02.12 

J02.12.02 

J02.15 

Nr. avize favorabile pt. 

construcții 

hidrotehnice/amenajări 

cu efecte negative 

0 avize favorabile 

pentru construcții 

hidrotehnice/amenajări 

cu efecte negative 

asupra speciilor de 

pești 

MS.3.1.2. Interzicerea construirii de noi obstacole 

mai înalte de 18-20 centimetri, în calea migrației 

speciilor de pești: praguri, stăvilare și altele 

asemenea. 

MS.3.1.3. Se vor interzice lucrările de amenajare -

recalibrare, reprofilare, decolmatare, amenajare a 

malurilor, cu excepția prevenirii sau atenuării 

dezastrelor naturale, imperios necesare.  

Protejarea populației umane din zonă trebuie 

realizată prin lucrări alternative, cum ar fi 

construirea unor diguri. Dacă se alege construirea 

unor diguri, trebuie avut în vedere ca acestea să fie 

la o depărtare cât mai mare de albia minoră a râului, 

astfel se va asigura atât inundarea luncii râului, cât 

și protejarea populațiilor din aval. Se va interzice 

construirea caselor în imediata vecinătate a 
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J03.01 

J03.02 

K01.03 

râurilor/pâraielor și a tuturor lucrărilor din albiile 

minore. 

Se va interzice consolidarea malurilor în zonele 

unde pe malul râului se află terenuri agricole, 

păduri, terenuri abandonate, pășuni, sau fânețe. 

Consolidarea malurilor se va permite doar în 

vederea protejării gospodăriilor și doar prin 

utilizarea gabioanelor de piatră, exclusiv în 

intravilanul localităților. 

Prioritate: mare 

Zona de reglementare: 

Pe tot cusul râurilor/pâraielor din ROSCI0217 

NI B 

B03 

B04 

B05 

B07 

H01.05 

 

Nr. de controale  MS.3.1.4 Interzicerea activităților ce pot duce la 

poluarea cursurilor de apă. 

Activități: 

 1. Este interzisă sub orice formă deversarea de 

substanțe poluante și depozitarea deșeurilor de 

orice natură în albia minoră a cursurilor de apă sau 

în apropierea acestora. 
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2. Se interzice depozitarea și/sau abandonarea 

materialului lemnos provenit din lucrările de 

exploatare forestieră în albia cursurilor de apă.  

3. Se vor respecta cu strictețe normele tehnice de 

exploatare, depozitare și transport a masei 

lemnoase. 

4. Se interzice accesul cu vehicule motorizate în 

albia pâraielor. 

5. Se interzice extragerea de resurse minerale din 

albia minoră a cursurilor de apă din aria naturală 

protejată.  

6. În cadrul lucrărilor silvice se va impune 

respectarea standardelor Forest Stewardship 

Council - FSC. 

7. Se vor desfășura activități de ecologizare a albiei 

pâraielor. 

8. În măsura competențelor legale, se vor încuraja 

și susține lucrările de racordate la un sistem de 

canalizare și epurare a apelor menajere din zonele 

locuite, situate de-a lungul râurilor Buta, Jiul de 

vest, Râușor și Râul Mare  
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Prioritate: mare 

Zona de desfășurare:  

Pe tot parcusul râurilor/pâraielor din sit 

Cottus gobio, 

Eudontomyzon 

danfordi 

NI B 

B03 

B04 

B05 

B07 

H01.05 

 

Nr. de avize favorabile 

pentru exploatare în 

albia majoră a cursului 

de apă 

0 avize favorabile MS.3.1.5 Interzicerea exploatărilor de masă 

lemnoasă în apropierea albiei majore, în afara 

perioadelor cu îngheț. 

Descriere: Se va interzice exploatarea masei 

lemnoase în apropierea albiei majore a râurilor, cu 

excepția perioadelor cu îngheț, și cu respectarea 

normelor tehnice de exploatare, depozitare și 

transport a masei lemnoase. Este interzis accesul și 

circulația vehiculelor în albia minoră a râurilor sau 

pâraielor. 

Zona de reglementare:  

Pe tot parcusul râurilor/pâraielor din aria protejată 

și în cadrul primelor două parcele stânga-dreapta 

cursului de apă. 

Cottus gobio, 

Eudontomyzon 

danfordi 

NI J02.06 

J02.06.01 

J02.06.02 

J02.06.03 

Număr praguri 

înlăturate/pasaje 

construite 

Reducerea cu 25% a 

numărului obstacolelor 

față de situația actuală 

–3 captări și 2 

MS.3.1.6 Înlăturarea sau modificarea captărilor și a 

traversărilor din țevi. 

Activități: Se vor înlătura obstacolele din albia 

minoră a râurilor/pâraielor. În cazul în care aceasta 
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J03.02.01 

J03.02.02 

J03.02.03 

traversări din țevi, în 

termen termen de 5 ani 

și cu 100% pe un 

termen de 10 ani. 

nu este posibil, se va asigura deplasarea speciilor de 

pești în amonte și în aval prin amenajarea canalelor 

bypass. Unde aceasta nu este posibil, vor fi 

amenajate scări de pești/pasaje funcționale pentru 

toate speciile de pești prezente.  

În cazul podurilor din tuburi de beton, acestea se 

vor înlătura și se vor realiza poduri propriu-zise, 

fără amenajarea albiei minore de sub pod. 

Prioritate: medie 

Zona de reglementare:  

Pe tot parcusul râurilor/pâraielor din aria protejată. 

Cottus gobio, 

Eudontomyzon 

danfordi 

NI J02.06 

J02.06.01 

J02.06.02 

J02.06.03 

J03.02.01 

J03.02.02 

J03.02.03 

Nr. avize favorabile 

pentru construirea unor 

noi captări 

0 avize favorabile MS.3.1.7 Interzicerea construirii unor noi captări de 

apă 

Descriere: Se va interzice amenajarea unor captări 

de apă de orice categorie, cu excepția lucrărilor de 

interes public major, declarate conform legii. 

Construirea de microhidrocentrale în aria naturală 

protejată este interzisă.  

Prioritate: mare 

Zona de reglementare: 
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Pe tot parcusul râurilor/pâraielor din aria protejată 

și în măsura competențelor legale și în imediata 

vecinătate a sitului. 

Cottus gobio, 

Eudontomyzon 

danfordi 

NI J02.06 

J02.06.01 

J02.06.02 

J02.06.03 

J03.02.01 

J03.02.02 

J03.02.03 

Nr. de cursuri de 

apă/lungimea albiei 

populate cu Cottus 

gobio; 

 

10 cursuri de albie 

populate cu Cottus 

gobio 

MS.3.1.8. Reproducerea artificială a speciei Cottus 

gobio și popularea habitatelor specifice 

Descriere: 

Din cauza fragmentării accentuate a habitatelor 

specifice, în măsura existenței fondurilor necesare, 

se va realiza reproducerea artificială in situ a 

speciei în vederea populării habitatelor adecvate și 

potențiale, respectiv extinderea habitatului și a 

populațiilor.  

Exemplarele reproducătoare trebuie să provină ori 

din interiorul ariei protejate ori din bazinele 

hidrografice ale râurilor din ROSCI0217, chiar 

dacă locul colectării de reproducători se află în 

afara ariei protejate, spre exemplu cursul inferior al 

râurilor Bărbat, Râul Alb și Râul Mare. 

Subactivități necesare:  

1. Monitorizarea de referință la nivelul habitatelor 

actuale 
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2. Colectarea reproducătorilor 

3. Recoltarea și fecundarea icrelor 

4. Îngrijirea și dezvoltarea icrelor 

5. Creșterea și dezvoltarea larvelor și a juvenililor 

6. Aclimatizarea puietului și eliberarea lui în 

sectorul de pârâu vizat 

7. Monitorizarea eficienței populării cu specia 

Cottus gobio pe sectoarele de pâraie vizate 

Se pot popula secțiunile de râu din amonte de limita 

superioară a răspândirii actuale cu 2-3 km, iar dacă 

în baza monitorizării rezultă că și în acele habitate 

specia și-a găsit habitat adecvat, pe termen lung se 

poate mări în amonte răspândirea speciei prin noi 

populări. 

Prioritate: medie 

Zona de desfășurare: habitatele actuale din sit, 

conform hărților de distribuție a speciei Cottus 

gobio.  

Cottus gobio, 

Eudontomyzon 

danfordi 

NI J02.06 

J02.06.01 

J02.06.02 

km lungime - extindere 

habitat 

Extinderea ariei 

protejate cu 10,7 km pe 

Râul Mare până la 

MS.3.1.9. Realizarea unor demersuri pentru 

extinderea limitelor ROSCI0217, în vederea 
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J02.06.03 

J03.02.01 

J03.02.02 

J03.02.03 

primul baraj din aval 

de limita sitului, cu 

1,34 km pe râul Buta și 

cu 2,61 km pe râul Jiu 

 

 

îmbunătățirii stării de conservare a speciilor de 

pești 

Descriere:  

Se va propune autorității de mediu responsabile, 

extinderea limitelor ariei protejate pe cursul unor 

râuri/pâraie, pentru extinderea habitatului speciilor 

în interiorul sitului, în vederea îmbunătățirea stării 

de conservare a populațiilor acestora.  

Extinderea limitelor este foarte necesară, mai ales 

în cazul Râului Mare, deoarece barajul Gura Apelor 

fragmentează habitatul speciilor țintă, iar limita 

ROSCI0217 se află chiar la mijloc între barajul 

Gura Apelor și primul baraj în aval pe Râul Mare. 

Extinderea limitelor până la primul baraj din aval 

pe Râul Mare este necesară pentru a putea fi puse 

în practică măsuri prin care se poate menține pe 

termen lung o populație într-o stare de conservare 

favorabilă. Totodată în cazul speciei Cottus gobio 

este necesară o extindere și în cazul râurilor Buta și 

Jiul de Vest, până la confluența râului Buta cu Jiul 

de Vest. În aval de această confluență se află o 



304 

 

captare pe râul Jiul de vest, care necesită 

amenajarea unui pasaj funcțional. 

Prioritate: medie 

Zona de reglementare: Conform hărților de 

distribuție a speciilor și hărților privind propunerile 

de răspândire. 

Cottus gobio, 

Eudontomyzon 

danfordi 

NI F03.02.03 

F03.02.09 

F05.03 

F05.04 

F05.07 

F06 

Nr. zile patrulări pentru 

depistarea braconajului / 

lună 

5 zile/lună MS.3.1.10. Prevenirea braconajului 

Descriere: 

Cu toate că se braconează în primul rând specia 

Salmo trutta, sunt amenințate toate speciile de pești, 

întrucât sunt folosite unelte prin care nu se poate 

selecta specia țintă și toate speciile cad în capcana 

braconierilor, cum ar fi plase sau curent electric. 

Prin patrulări periodice și regulate pot fi depistate 

aceste activități. 

Prioritate: mică 

Zona de desfășurare: habitatul speciilor țintă. 

Cottus gobio, 

Eudontomyzon 

danfordi 

NI K01.03 Nr. zile patrulări 5 zile/lună MS.3.1.11. Reglementarea activităților de 

regularizare și de captare a apei, pentru asigurarea 

unui debit natural constant. 

Descriere: 
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Fluctuația debitului râurilor afectează în mod 

negativ speciile prezente. În cazul barajului Gura 

Apelor debitul apei care iese din baraj trebuie să fie 

constant, fără fluctuații, urmărind oscilațiile 

naturale, influențate de condițiile meteorologice.  

Prioritate: medie 

Zona de reglementare: 

Pe tot parcusul râurilor/pâraielor din aria protejată  

Cottus gobio, 

Eudontomyzon 

danfordi 

NI B07 km de maluri de râu 

plantați pentru a obține 

50% umbrire 

Lungimea totală a 

habitatelor speciilor 

țintă pe termen lung și 

1 km/an în primii 5 ani. 

MS.3.1.12. Plantarea sau replantarea vegetației 

lemnoase în zona malurilor.  

Descriere:  

Se va asigura plantarea malurilor cu arbori, din 

specii caracteristice la nivel de zonă de intervenție, 

pentru a asigura umbrirea a minim 50% din luciul 

de apă. 

Prioritate: medie 

Zona de desfășurare: 

Pe tot parcusul râurilor/pâraielor din aria protejată 

Cottus gobio, 

Eudontomyzon 

danfordi 

NI D01.02, 

E01.01-03 

E02.01 

Nr. de controale privind 

monitorizarea calității 

apei 

2 monitorizări / an MS.3.1.13. Monitorizarea calității apei 

Descriere: 
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E03.01-04 

E04.01, E06 

H01.03-09 

H03.02.01-

02, H05.01 

H07 

În special în sezonul de vegetație, administratorul 

sitului va desfășura activități de monitorizare și 

control a calității habitatelor acvatice, în vederea 

depistării și îndepărtării surselor de poluare a apelor  

Zona de reglementare: 

Pe tot parcusul râurilor/pâraielor din aria protejată  

Cottus gobio, 

Eudontomyzon 

danfordi 

NI I01 

I02 

I03.01 

K03.03 

K03.05 

K03.07 

 

 

 

 

Nr. de avize favorabile 

pentru amenajarea de 

lacuri/bălți care au 

legătură directă sau 

indirectă cu apele 

naturale 

0 avize favorabile 

pentru amenajarea de 

noi lacuri/bălți care au 

legătură directă sau 

indirectă cu apele 

naturale. 

MS.3.1.14. Limitarea introducerii și răspândirii 

speciilor de pești în lacuri sau bălți  

Descriere: Crearea de lacuri noi pentru pescuit, 

piscicultură sau pentru recreere se va restricționa și 

se va permite doar în cazul în care acestea nu vor 

avea legătură cu apele curgătoare din parc și se vor 

popula doar cu specii de pești indigeni, 

caracteristice zonei. Proprietarul acestor amenajări 

va fi responsabil pentru apariția speciilor 

invazive/alohtone în aceste lacuri și va fi 

responsabil pentru eliminarea acestora. 

Prioritate: medie 

Zona de reglementare: 
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Pe tot parcusul râurilor/pâraielor din aria protejată 

și în măsura competențelor legale și în imediata 

vecinătate a sitului. 

Cottus gobio, 

Eudontomyzon 

danfordi 

NI I01 

I02 

I03.01 

K03.03 

K03.05 

K03.07 

 

 

 

 

Nr. avize favorabile 

pentru 

introducerea/popularea 

apelor naturale cu specii 

alohtone/invazive 

0 avize favorabile 

pentru 

introducerea/popularea 

apelor naturale cu 

specii 

alohtone/invazive 

MS.3.1.15. Limitarea introducerii și răspândirii 

unor specii de pești  

Descriere: 

Se interzice popularea apelor naturale și a barajului 

Gura Apelor cu specii alohtone/invazive, cum sunt: 

Ictalurus sp., Carassius gibelio, Carassius auratus, 

Pseudorasbora parva, Perccottus glenii, Salvelinus 

fontinalis, Oncorhynchus mykiss, Lepomis 

gibbosus, Squalius cephalus. Populările se vor face 

exclusiv cu specii autohtone, caracteristice acestei 

zone. Materialul reproducător va proveni pe cât 

posibil din râurile Parcului Național Retezat. 

Repopulările se vor efectua doar cu avizul și în 

prezența administratorului sitului, în baza unui aviz 

sanitar-veterinar, care să dovedească faptul că 

exemplarele introduse sunt sănătoase și nu pot 

genera răspândirea unor boli, paraziți.  

Prioritate: medie 
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Zona de reglementare: 

În Lacul Gura Apelor și pe tot cursul 

râurilor/pâraielor din aria protejată, iar în măsura 

competențelor legale și în imediata vecinătate a 

sitului. 

Cottus gobio, 

Eudontomyzon 

danfordi 

NI I01 

I02 

I03.01 

K03.03 

K03.05 

K03.07 

 

 

Nr. de controale/ 

informare/conștientizare 

pescari / lună 

20 de pescari controlați 

și informați / lună 

MS.3.1.16. Limitarea introducerii și răspândirii 

speciilor alohtone în cazul pescuitului sportiv/de 

recreere. Folosirea speciilor de pești autohtoni sau 

alohtoni, ca momeală vie este interzisă la nivelul 

sitului.  

Zona de reglementare: Pe tot parcusul 

râurilor/pâraielor și în special în Lacul Gura Apelor 

 

7.1.4. Obiectiv General nr. 4 Asigurarea conservării speciilor de pești de interes conservativ din Parcul Naţional Retezat și a rezervațiilor 

naturale incluse 

Obiectiv specific 4.1 Asigurarea conservării speciilor Phoxinus phoxinus, Salmo trutta, Barbatula barbatula în vederea menținerii sau atingerii 

stării de conservare favorabilă a acestora 

Tabel nr. 31 
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Elementele de 

interes 

conservativ 

Starea de 

conservare 

-F/NI/NR 

Presiune / 

Amenințare 

cod 

Parametri 
Obiectiv specific 

cuantificabil 

Măsuri de conservare propuse/ 

Activități și acțiuni necesare 

Phoxinus 

phoxinus, 

Salmo trutta, 

Barbatula 

barbatula 

Phoxinus 

phoxinus - F , 

Salmo trutta - 

F, Barbatula 

barbatula - F  

idem 

Obiectivului 

General nr. 3 

idem Obiectivului 

General nr. 3 

idem Obiectivului 

General nr. 3 

idem Obiectivului General nr.3: 

MS.3.1.1, MS.3.1.2, MS.3.1.3, MS.3.1.4,  

MS.3.1.5, MS.3.1.6 , MS.3.1.7, MS.3.1.8, 

MS.3.1.9 , MS.3.1.10., MS.3.1.11., MS.3.1.12., 

MS.3.1.13, MS.3.1.14, MS.3.1.15, MS.3.1.16.  

Phoxinus 

phoxinus, 

Salmo trutta 

Phoxinus 

phoxinus - F , 

Salmo trutta - 

F 

I01 

I02 

I03.01 

K03.03 

K03.05 

K03.07 

 

Mărimea populației: 

densitate / biomasă 

Micșorarea cu 25% în 

primii 5 ani 

eliminarea speciei pe 

termen lung 

MS.4.1.1. Eliminarea/reducerea populației de 

Salvelinus fontinalis din Tăul Ștevia  

Descriere: Eliminarea/micșorarea populației de 

Salvelinus fontinalis din Tăul Ștevia prin 

diferite metode: pescuit cu diferite categorii de 

plase, pescuit din barcă cu ajutorul 

electronarcozei și pescuit sportiv. 

Prioritate: mică 

Zona de reglementare: 

Tăul Ștevia 

 

7.1.5.Obiectiv General nr.5 Asigurarea conservării speciilor de amfibieni de interes comunitar din Situl Natura 2000 ROSCI0217 Retezat 

Obiectiv specific 5.1 Asigurarea conservării speciei Bombina variegata în vederea menținerii stării de conservare favorabilă a acesteia 

Tabel nr. 32 
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Elementele de 

interes 

conservativ 

Starea de 

conservare 

-F/NI/NR 

Presiune / 

Amenințare 

cod 

Parametri 
Obiectiv specific 

cuantificabil 
Măsuri de conservare propuse 

Bombina 

variegata 

F D01.02 Mărimea 

populației, 

număr total de 

indivizi 

1000 - 5000 

adulți. 

Menținerea efectivelor 

populațiilor speciilor de 

amfibieni, în sensul 

menținerii stării de 

conservare favorabile a 

acestora din punct de 

vedere al populației  

MS.5.1.1. Limitarea traficului și a vitezei de deplasare 

a autovehiculelor. 

Pentru evitarea accidentării speciilor de amfibieni, în 

cadrul sectoarelor de drum din vecinătatea unităților 

acvatice se va restricționa viteza de deplasare a 

autovehicolelor la maxim 30 km/h.  

Pe traseul Gura Apelor – Gura Bucurei, se recomandă 

implementarea unor măsuri de reducere a afluxului de 

turiști cu autovehiculele personale, cum ar fi 

deplasarea organizată, cu microbuze. 

De asemenea se vor monta indicatoare speciale de 

atenționare a șoferilor cu privire la prezența 

amfibienilor.  

Prioritate: mare 

Zona de implementare: drumurile din interiorul ariei 

naturale protejate.  
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Bombina 

variegata 

 G05.11 

J02.01.03 

E03.01 

Suprafața totală 

a habitatului 

speciei - ha  

Asigurarea conservării 

habitatului speciilor de 

amfibieni în sensul 

menținerii stării de 

conservare favorabile 

din punct de vedere al 

habitatului speciei / 3400 

ha. 

MS.5.1.2. Gestionarea habitatelor acvatice din 

vecinătatea infrastructurii rutiere 

Se interzice desecarea sau drenarea habitatelor acvatice 

specifice amfibienilor. 

În măsura existenței resurselor financiare și în baza 

acordului proprietarilor de teren, se vor extinde 

habitatele de reproducere sau se vor crea unele noi,  

cât mai departe posibil de infrastructura rutieră, aflată 

în calea de migrație a amfibienilor. Astfel, amfibienii 

se pot opri pentru reproducere mai departe de carosabil. 

Această activitate trebuie realizată cu ajutorul și sub 

supravegherea unui expert herpetolog.  

Prioritate: mare 

Zona de implementare: drumurile din interiorul ariei 

naturale protejate. 

 H01.05 Suprafața totală 

a habitatului 

speciei - ha  

Asigurarea conservării 

habitatului speciilor de 

amfibieni în sensul 

menținerii stării de 

conservare favorabile 

MS.5.1.3. Stoparea sau limitarea poluării habitatelor 

acvatice 

Descrierea măsurii: Pentru stoparea sau limitarea 

curgerii apei poluate în habitatul acvatic se vor 

identifica sursele de poluare și se vor elimina.  
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din punct de vedere al 

habitatului speciei / 3400 

ha. 

Sunt interzise folosirea ierbicidelor, pesticidelor, 

amendamentelor, a îngrășămintelor chimice sau 

substanțelor de protecție a plantelor în zonele în care 

au fost identificate speciile de interes conservativ. 

Prioritate: mare 

Zona de implementare: întreg teritoriul ariei naturale 

protejate. 

 J01.01 MS.5.1.4. Combaterea incendierii jnepenișurilor și 

pajiștilor 

Stoparea acestei practici de incendiere a vegetației 

trebuie realizată în colaborare cu toate autoritățile 

responsabile. Popularizarea efectelor negative asupra 

speciilor este un punct important în activitățile de 

combatere a incedierilor. 

Prioritate: mare 

Zona de implementare: pășunile alpine și 

jnepenișurile din interiorul ariei naturale protejate. 

 J02.06.01 

J02.07.01 

MS.5.1.5. Construirea de adăpătoare performante 

pentru animale și menținerea apei în habitatele 

acvatice 



313 

 

Descrierea măsurii: Adăparea animalelor domestice 

din apa habitatelor acvatice de mici dimensiuni 

periclitează supraviețuirea amfibienilor și a 

larvelor/mormolocilor, prin distrugerea habitatului și 

reducerea perioadei când habitatele au apă suficientă. 

Astfel, se vor realiza adăpătoare performante, iar în 

măsura posibilităților, se vor amenaja habitate noi, 

astfel încât presiunea asupra speciilor să scadă. 

Prioritate: medie 

Zona de reglementare: în zona habitatelor acvatice 

folosite pentru adăparea animalelor. 

 

7.1.6. Obiectiv General nr. 6. Asigurarea conservării speciilor de amfibieni de interes conservativ din Parcul Naţional Retezat și a rezervațiilor 

naturale incluse 

Obiectiv specific 6.1 Asigurarea conservării speciilor de amfibieni, în vederea menținerii sau atingerii stării de conservare favorabilă a acestora 

Tabel nr. 33 

Elementele de 

interes 

conservativ 

Starea de 

conservare 

-F/NI/NR 

Presiune / 

Amenințare 

cod 

Parametri 
Obiectiv specific 

cuantificabil 
Măsuri de conservare propuse 
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Salamandra 

salamandra, 

Triturus 

alpestris, 

Bufo bufo, 

Rana 

temporaria 

F, F, NI, F idem 

Obiectiv 

specific 5.1 

Mărimea 

populației, 

număr total de 

indivizi 

 

Menținerea efectivelor 

populațiilor speciilor de 

amfibieni, în sensul 

menținerii stării de 

conservare favorabile a 

acestora din punct de 

vedere al populației  

idem Obiectiv specific 5.1: 

MS.5.1.1, MS.5.1.2, MS.5.1.3, MS.5.1.4 și MS.5.1.5. 

 

K01.02   MS.6.1.1 Decolmatarea parțială sau totală a unor 

habitate acvatice 

Descrierea măsurii: În măsura existenței resurselor 

financiare și în baza acordului proprietarilor de teren, 

habitatele acvatice temporare se vor decolmata, dacă 

în perioada de reproducere a speciilor mai mult de 

25% din acestea au o adâncime mai mică de 10 cm. 

Acumularea de materie organică poate duce la 

colmatarea habitatelor acvatice utilizate pentru 

reproducere de către amfibieni și indirect la scăderea 

diversității genetice, prin izolarea habitatelor de 

reproducere. Un nivel scăzut al apei în bălți poate 

crește expunerea față de prădători a larvelor și pontei. 
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Bălțile pot seca mai repede, iar larvele de amfibieni 

nu au suficient timp pentru a se metamorfoza.  

Prioritate: medie 

Zona de reglementare: Habitatele acvatice din 

interiorul ariei naturale protejate. 

 

7.1.7.Obiectiv General nr. 7. Asigurarea conservării speciilor de mamifere de interes conservativ din ROSCI0217 Retezat, din Parcul Naţional 

Retezat și a rezervațiilor naturale incluse 

Obiectiv specific 7.1 Asigurarea conservării speciilor de carnivore mari și vidră, în vederea menținerii stării de conservare favorabilă a 

acestora 

Tabel nr. 34 

Elementele 

de interes 

conservativ 

Starea de 

conservare 

-F/NI/NR 

Presiune / 

Amenințare 

cod 

Parametri 
Obiectiv specific 

cuantificabil 
Măsurile active de conservare propuse 

Ursus arctos 

Canis lupus 

Lynx lynx 

F, F, F 

 

A04.01.05 

G02.08  

E01.03 

A04.01.05 

G02.08  

E01.03 

 

Mărimea populației și 

suprafața habitatului 

Menținerea habitatului și 

a mărimii populației  

-pentru urs 40.937 ha, 

13-38 indivizi  

- pentru lup 38.673 ha , 

6-24 indivizi 

MS.7.1.1 Monitorizarea stării de conservarea a 

habitatelor favorabile și monitorizarea mărimii 

populației 

Descrierea măsurii: Starea de conservare a 

habitatelor favorabile existenței ursului se va 

monitoriza odată la 4 ani, dacă nu apar modificări 

de structură.  
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-pentru râs 40.937 ha , 6-

19 indivizi 

 

Mărimea populațiilor de carnivore mari se va 

monitoriza anual folosind metodologia propusă în 

protocoalele de monitorizare. Dacă se constată o 

scădere a populației de referință cu peste 20%, adică 

sub 10 exemplare în doi ani consecutiv, se vor căuta 

și ameliora cauzele care au determinat acestea - 

braconaj, degradarea habitatului, deranjul în zonele 

cu bârloage sau degradarea zonelor de hrănire. 

Monitorizarea se face pe tot parcursul anului astfel 

încât să se surprindă mișcările sezoniere pentru 

hrană. Pentru asigurarea liniștii în zona bârloagelor 

se va restricționa, după caz, accesul turiștilor în 

zonă. 

În măsura existenței resurselor necesare, se vor 

realiza anual studii de dietă aprofundată a ursului – 

metabarcoding, care vor surprinde toată paleta de 

specii de plante și animale care face parte din hrana 

ursului.  

Prioritate: mare 

Zona de reglementare: Toată suprafața sitului. 
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G02.08  

E01.03 

G02.08  

 

Nr. avize favorabile 

pentru 

construcții/amenajări 

turistice 

0 avize favorabile pentru 

construcții /amenajări 

turistice cu efecte 

negative asupra speciilor 

de carnivore mari 

MS.7.1.2 Interzicerea dezvoltării de noi amenajări/ 

construcții în scopuri turistice, cu excepția zonei 

de dezvoltare durabilă. 

Descrierea măsurii: 

Se va interzice realizarea de construcții noi pentru 

ședere în scop turistic, deschiderea de noi trasee 

turistice sau instalații de agrement. 

Prioritate: mare 

Zona de reglementare: ZPI, ZPS 

  A04 

Nr. avize cu măsuri 

pentru pășunat 

 

MS.7.1.3 Reglementarea pășunatului  

Descriere:  

O încărcare prea mare pe pășuni, pășunatul ilegal în 

pădure, reducerea capacității trofice a pășunilor, 

concurența la hrană cu speciile sălbatice ce se 

constituie pradă a carnivorelor mari și afectarea 

numărului acestora conduc la afectarea stării de 

conservare a populațiilor de carnivore mari. În plus, 

numărul foarte mare de câini de la stâni concurează 

la pradă cu carnivorele mari și răspândesc boli cu 

impact major în rândul populațiilor de lup, urs și râs.  
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Având în vedere aceste aspecte se vor avea în 

vedere respectarea următoarelor submăsuri 

restrictive: 

1. Suprapășunatul în pajiștile din cadrul ariei 

naturale protejate este interzis. 

2. Pășunatul ilegal în fond forestier este interzis. 

3. Se va respecta numărul maxim de câini la stână, 

conform prevederilor legale în vigoare. 

4. Câinii de la stâne vor avea obligatoriu jujeu. 

5. Câinii hoinari vor fi extrași. 

6. Se recomandă instalarea de garduri electrice în 

jurul stânelor pentru a preveni conflictele. 

     

MS.7.1.4 Delimitarea zonelor de liniște pentru 

vânat, în cadrul fondurilor cinegetice care se 

suprapun peste ROSCI0217 Retezat, și unde 

vânătoarea este permisă. 

În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a 

Planului de management, gestionarii fondurilor de 

vânătoare din cadrul ariei naturale protejate vor 

prezenta administratorului zonele de liniște a 

vânatului, stabilite, delimitate şi marcate pe teren 
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prin semne vizibile şi distinctive, conform 

legislației în vigoare. 

Acestea vor însuma minimum 10% din suprafaţa 

totală a fiecărui fond cinegetic. 

Lutra lutra F C03 

Nr. avize favorabile pt. 

construcții 

hidrotehnice/amenajări 

cu efecte negative 

asupra ofertei trofice 

pentru vidră 

0 avize favorabile pentru 

construcții 

hidrotehnice/amenajări 

cu efecte negative asupra 

ofertei trofice pentru 

vidră 

MS.7.2.1 Interzicerea construcției amenajărilor 

hidrotehnice care pot influența negativ populațiile 

de pești ce constituie hrana vidrei. 

 

 

Obiectiv specific 7.2 Asigurarea conservării speciilor de lilieci, în vederea menținerii sau asigurării stării de conservare favorabilă a acestora 

Tabel nr. 35 

Elementele de 

interes 

conservativ 

Starea de 

conservare 

-F/NI/NR 

Presiune / 

Amenințare 

cod 

Parametri 
Obiectiv specific 

cuantificabil 
Măsurile active de conservare propuse 

Barbastella 

barbastellus, 

Myotis blythii, 

Myotis myotis, 

toate 

speciile F 

B07 Suprafața și 

calitatea 

habitatului 

adecvat pentru 

specie 

Menținerea unor clase de 

vârstă echilibrată în fond 

forestier.  

MS.7.3.1 Monitorizarea activităților de exploatare 

forestieră 

Descrierea măsurii: Se vor respecta cu strictețe 

normele tehnice de amenajare a fondului forestier, 

în acord cu principiile de conservare a habitatelor 

B02 

B02.01.02 

B.02.02 

B02.04 
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Rhinolophus 

ferrumequinum, 

Rhinolophus 

hipposideros, 

Myotis 

emarginatus, 

Myotis 

bechsteinii, 

Myotis nattereri, 

Myotis brandtii, 

Myotis alcathoe, 

Myotis 

mystacinus, 

Nyctalus leisleri, 

Eptesicus 

nilssonii, 

Hypsugo savii, 

Plecotus auritus, 

Plecotus 

austriacus, 

B03 forestiere din arii naturale protejate, în așa fel încât 

să contribuie la creșterea procentajului pădurilor 

mature de foioase, cu menținerea nealterată a 

vegetației ripariene/păduri de luncă. 

Prioritate: mare 

Zona de reglementare: 

Pădurile de foioase și de amestec din sit. În văile cu 

pâraie, care reprezintă rute de zbor și elemente de 

conexiune pentru speciile de lilieci. 

J03.02 

G01.04.02 Număr 

adăposturi 

subterane 

identificate ca 

folosite sau 

potențial folosite 

Asigurarea condițiilor 

optime în adăposturile 

folosite și creșterea cu 20% 

în următorii 5 ani a 

adăposturilor cunoscute.  

MS.7.3.2 Monitorizarea și protecția zonelor de 

adăpost a liliecilor, în interiorul ROSCI0217 

Descriere: 

Se vor desfășura controale periodice la adăposturile 

subterane, cu scopul inventarierii efectivelor și 

înregistrarea eventualelor schimbări în condițiile 

oferite de adăpost și identificarea unor noi 

adăposturi. 

Peșterile sau grotele din etajul pădurilor sunt 

folosite de lilieci în perioada hibernării și a 

împerecherii. Astfel este importantă monitorizarea 

stării acestora pentru a lua măsuri în scopul 

G05.04 

G05.08 
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Miniopterus 

schreibersii, 

Myotis 

daubentonii, 

Eptesicus 

serotinus, 

Vespertilio 

murinus, 

Pipistrellus 

nathusii, 

Pipistrellus 

pygmaeus, 

Pipistrellus 

pipistrellus, 

Nyctalus noctula 

 

eliminării unor presiuni, cum ar fi 

obturarea/închiderea ermetică a intrărilor, 

eliminarea/prevenirea unor prăbușiri, care ar 

conduce la pierderea adăpostului/moartea 

efectivelor găzduite, recondiționarea intrărilor, 

observarea semnelor degradărilor naturale sau 

cauzate de acte de vandalism. 

Prioritate: mare 

Zona de reglementare: 

La adăposturile naturale și antropice subterane în 

general de pe teritoriul Parcului.  

G01.04.02 Numărul 

adăposturilor 

favorabile pentru 

hibernare 

Asigurarea unui număr de 

cel puțin 6 adăposturi 

subterane nederanjate în 

perioada hibernării 

MS.7.3.3 Restricționarea temporară a vizitării unor 

galerii sau peșteri  

Descrierea măsurii: 

În perioada hibernării, unele adăposturi se vor 

restricționa de la vizitare pentru toți factorii 

interesați, fiind permise doar vizitele de 

monitorizare a efectivelor liliecilor. Perioada 

pentru care se recomandă restricționarea vizitelor 

este intervalul 15 noiembrie -1 mai. 

G05.04 
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Restricționarea accesului se va realiza prin panouri 

de informare și avertizare. 

Prioritate: mare 

Zona de reglementare: Peștera cu Corali, Peștera 

Dâlma cu Brazi, Peștera Gura Cetății, Peștera nr. 4 

din Scocul Scorotei, Peștera nr. 5 din Scorota, 

Peștera Zeicului 

E06.01 Număr avize 

emise  

Asigurarea condițiilor 

optime în adăposturile 

folosite și prevenirea 

degradării/dispariției 

acestora 

Creșterea cu 20% în 

următorii 5 ani a 

adăposturilor cunoscute 

MS.7.3.4 Reglementarea activităților de renovare 

și demolare a clădirilor vechi de pe teritoriul ariei 

naturale protejate. 

Coloniile din podurile clădirilor sunt amenințate de 

renovările efectuate în perioade neadecvate. În 

consecință, acțiunile de demolare sau renovare a 

imobilelor vechi de pe teritoriul Parcului național 

se vor realiza în perioada 1 Mai - 31 August  

Prioritate: mare 

Zona de reglementare: 

Imobilele de pe teritoriul Parcului național 

7.1.8. Obiectiv General nr. 8. Asigurarea conservării speciilor de păsări de interes conservativ din ROSPA0084 Munții Retezat, din Parcul 

Naţional Retezat și a rezervațiilor naturale incluse 

Obiectiv specific 8.1 Asigurarea conservării speciilor de păsări răpitoare     

           Tabel nr. 36                                                                                               
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Elementele de interes 

conservativ 

Presiune/ 

Amenințare 

cod 

Parametri Obiectiv specific 

cuantificabil/ 

valoare țintă 

Măsurile active de conservare propuse 

Speciile de păsări răpitoare B02 Mărimea 

populației, număr 

total de indivizi 

Menținerea 

efectivelor populației 

speciei 

MS.8.1.1 Respectarea normelor tehnice de amenajare 

a pădurilor, în vederea menținerii procentajului actual 

de pădure matură, peste 80 de ani, raportat la întreaga 

suprafață forestieră din sit. 

Prioritate: mare 

Zona de reglementare: în fondul forestier din 

ROSPA0084 

B02 Numărul de 

cuiburi 

identificate și 

marcate 

corespunzător 

Menținerea 

efectivelor de păsări 

răpitoare 

cuibăritoare în sit 

MS.8.1.2. Stabilirea suprafețelor de zone tampon în 

jurul cuiburilor și limitarea/controlul activităților 

forestiere în zona tampon, în perioada de cuibărit 

Descriere: 

Lucrările forestiere în imediata apropiere a cuiburilor 

speciilor de păsări răpitoare, în special dacă sunt 

desfășurate în prima parte a sezonului de cuibărit, 

compromit succesul reproductiv în acel an. În acest 

sens, în cazul cuiburilor identificate în fiecare sezon, 

se va institui o zonă tampon cu rază de 100 - 200 m, în 

care, în perioada 15 martie - 15 august vor fi interzise 
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activitățile de silvicultură, inclusiv tăieri de 

conservare și lucrări de îngrijire a arboretelor. Aceste 

activităţi vor fi permise în afara perioadei menţionate. 

În arboretele prevăzute cu lucrări, cuiburile păsărilor 

răpitoare de zi vor fi localizate înainte de începerea 

perioadei de cuibărit, 15 martie, de către personalul 

administrației parcului, în conformitate cu legislația în 

vigoare, în strânsă legătură cu personalul de teren din 

cadrul ocoalelor silvice. Pentru identificarea cuiburilor 

se vor folosi hărțile de distribuție a speciilor. După 

localizare, se vor marca pe teren cu vopsea galbenă 

limitele cercului cu raza de 100 m în jurul cuibului, pe 

arbori din 50 în 50 m. Zonele tampon identificate vor 

fi marcate pe hărțile care vor fi transmise ocoalelor 

silvice din zonă până cel târziu în 10 martie. 

Prioritate: mare 

Zona de reglementare: în pădurile cu funcție de 

producție și protecție din ROSPA0084 

B02 Numărul de avize 

emise 

Lucrări silvice 

restricționate 

MS.8.1.3 Interzicerea derogărilor de la respectarea 

perioadei de exploatare forestieră, pentru orice tip de 

tăieri 
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Zona de reglementare: în fondul forestier din 

ROSPA0084 

D02.01.01 Număr de stâlpi 

izolați 

Lungimea rețelei 

marcate  

Lucrări de izolare 

stâlpi 

MR.8.1.4 Izolarea liniilor electrice de medie și joasă 

tensiune și marcarea celor de înaltă tensiune.  

Descriere: 

Liniile electrice neizolate, şi în special cele de medie 

și joasă tensiune, reprezintă una din cauzele majore de 

mortalitate în special în rândul răpitoarelor de zi, prin 

electrocutare. Aceste specii folosesc stâlpii ca loc de 

observație pentru vânătoare și ca loc de odihnă. În 

scopul prevenirii acestui fenomen, în perimetrul 

ROSPA0084 și în vecinătatea acestuia, liniile de 

medie tensiune se vor izola la nivelul stâlpilor cu 

izolatorii de pe stâlpi orientaţi în sus. În măsura 

posibilităţilor, cel puțin pentru noi linii, este 

preferabilă soluția alternativă de pozare subterană a 

cablurilor de transport. 

În cadrul măsurii, o sub-măsură este scoaterea în 

evidență a liniilor de înaltă tensiune pentru a reduce 

mortalitatea cauzată de coliziune accidentală în 

interiorul și în vecinătatea parcului. 
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Speciile de păsări cuibăritoare B02 Numărul de avize 

emise cu măsuri  

Lucrări silvice 

restricționate 

MS.8.2.1 Promovarea menținerii de arbori bătrâni – 

peste 80 ani, în parcelele/subparcelele silvice ce sunt 

parcurse cu tăieri de regenerare. 

Descriere: 

Prezența unor pâlcuri de arbori în cadrul subparcelelor 

ce sunt parcurse cu tăieri de regenerare favorizează 

menţinerea condiţiilor de cuibărit pentru speciile de 

răpitoare diurne, în special Aquila pomarina, Pernis 

apivorus și Circaetus gallicus, dar și barza neagră, 

Ciconia nigra. De asemenea, de această măsură, în 

timp vor beneficia și speciile de ciocănitori, prezența 

arborilor maturi fiind o sursă fundamentală de hrană și 

locuri de cuibărit pentru acestea. Este foarte important 

ca aceşti arbori rămaşi sa nu fie izolaţi unul faţă de 

altul, ci să fie păstraţi în pâlcuri. Măsura nu impune ca 

arborii rămași să îndeplinească anumite condiții de 

calitate și se va implementa în funcție de condițiile din 

teren. 

Pentru pădurile de fag sau amestec dominat de fag, 

numărul total de arbori maturi și parțial debilitați ce 

trebuie păstrat permanent este de 5-7/hectar. Pentru 
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pădurile de cvercinee și amestec dominat de cvercinee 

numărul total de arbori maturi ce trebuie păstrat 

permanent este de 4-5/hectar. 

Zona de reglementare: în  fondul forestier din 

ROSPA0084 

Speciile de păsări cuibăritoare B02 Numărul de avize 

emise cu măsuri  

Lucrări silvice 

restricționate 

MS.8.2.2 Reglementarea degajărilor şi curățărilor în 

pădurile din cadrul ariei naturale protejate 

Descriere: 

În pădurile din cadrul ariei naturale protejate vor fi 

permise degajările și curățirile realizate cu ajutorul 

moto-uneltelor specializate sau altor mijloace, cu 

condiția să se respecte celelalte măsuri din prezentul 

plan, în special cele referitoare la păstrarea structurii 

stratificate a arboretelor. Degajările chimice vor fi 

interzise din cauza faptului că nu se cunoaște efectul 

de durată al arboricidelor introduse în pădure, nefiind 

recomandat pentru un spectru larg de păduri. 

Speciile de păsări cuibăritoare B02 Numărul de avize 

emise cu măsuri  

Lucrări silvice 

restricționate 

MS.8.2.3: Menţinerea aliniamentelor de arbori de-a 

lungul drumurilor 

Descriere: Aliniamentele de arbori şi arborii solitari 

reprezintă unul dintre habitatele preferate de cuibărit 
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pentru speciile Lanius minor și Dendrocopos syriacus. 

Pentru menținerea acestor microhabitate se va avea în 

vedere ca avizul favorabil al administratorul ariei 

naturale protejate pentru lucrările de îndepărtare a 

aliniamentelor de arbori să fie emis doar în cazul în 

care sunt incluse măsuri obligatorii de replantare cu 

specii similare autohtone în aceleași zone sau în alte 

zone adiacente. 

Speciile de ciocănitori şi Strix 

uralensis 

B02 Numărul de avize 

emise cu măsuri  

Lucrări silvice 

restricționate 

MS.8.2.4 Menţinerea lemnului mort în pădure, pentru 

asigurarea condiţiilor specifice de habitat pentru 

speciile de ciocănitori şi Strix uralensis 

Descriere: 

Cantitatea disponibilă de lemn mort este un factor 

esențial pentru prezența speciei Dendrocopos 

leucotos. Prezența lemnului mort influențează 

calitatea habitatului pentru majoritatea speciilor de 

ciocănitori, respectiv Picus canus, Dendrocopos 

leucotos, Dedrocopos medius și Dryocopus martius. 

De asemenea, un factor limitativ în ocuparea 

teritoriului de către specia Strix uralensis îl reprezintă 

existența locurilor de cuibărit, reprezentate de arbori 
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morți pe picior, rupți în mod natural ca să formeze 

cavități în zona superioară a trunchiului și/sau 

scorburoși. În acest sens, în vederea menținerii și 

îmbunătățirii, după caz, a stării de conservare a 

acestor specii, în toate parcelele/subparcelele ce 

includ arborete de foioase sau de amestec vor fi 

menținuți 2 - 4 arbori morți doborâți/căzuți din motive 

naturale/ha și 4 - 8 arbori morți pe picior din categoria 

escarilor, arborilor groşi, scorburoși, parțial uscați, 

parțial debilitați, în funcție de particularitățile fiecărei 

suprafețe de fond forestier în parte. O atenție 

deosebită se va acorda tăierilor definitive în parchetele 

de exploatare, când firma ce exploatează trebuie să 

cunoască şi să aplice această prevedere. 

Ficedula albicollis şi Ficedula 

parva, dar și speciile Lullula 

arborea, Picus canus, 

Dendrocopos leucotos, și 

Dryocopus martius. 

B02 Numărul de avize 

emise cu măsuri  

Lucrări silvice 

restricționate 

MS.8.3.1 Asigurarea condițiilor optime de habitat 

pentru speciile de muscari prin interzicerea aplicării 

tratamentelor chimice 

Descriere: 

Pentru a nu afecta calitatea resurselor trofice ale 

acestor specii insectivore, aplicarea tratamentelor 
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Obiectiv specific 8.2 Repopularea ROSPA0084 și a Parcului Național Retezat cu specia Gypaetus barbatus 

Tabel nr. 37                                                                                               

Elementele de interes 

conservativ 

Presiune/ 

Amenințare 

cod 

Parametri Obiectiv specific 

cuantificabil/ valoare 

țintă 

Măsurile active de conservare propuse 

Gypaetus barbatus  Număr de indivizi 

introduși 

Specii nou - introduse MS.8.5.1. Reintroducerea și protejarea speciei 

Gypaetus barbatus, ca o componentă viabilă a avifaunei 

chimice va fi interzisă, cu excepția curserlor 

feromonale pentru speciile de ipidae. 

Emberiza cia, 

Hieraaetus pennatus 

Monticola saxatilis 

Tichodroma muraria 

  Mărimea 

populației număr 

de indivizi 

Îmbunătățrea 

cunoștințelor cu 

privire la prezența 

speciei / 

Minim o pereche 

cuibăritoare 

identificată sau 

specia scoasă din 

lista ariei protejate. 

MS.8.4.1 Monitorizarea efectivelor de păsări prezente 

și evaluarea statutului speciilor încă neobservate. 

Se vor desfășura acțiuni de inventariere și cartare 

special dedicate speciilor  Tichodroma muraria, 

Aquila pomarina , Ciconia nigra și Bubo bubo. 

Se vor desfășura activități de observare și evaluare a 

speciilor Emberiza cia, Hieraaetus pennatus, 

Monticola saxatilis, iar dacă în termen de 5 ani nu vor 

fi semnalate ca prezente vor fi scoase din lista faunei 

din Parcul Național Retezat. 
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Elementele de interes 

conservativ 

Presiune/ 

Amenințare 

cod 

Parametri Obiectiv specific 

cuantificabil/ valoare 

țintă 

Măsurile active de conservare propuse 

 Descriere: 

În măsura existenței resurselor necesare și în baza unui 

studiu de fundamentare, se vor reintroduce exemplare 

ale speciei Gypaetus barbatus, în golul alpin din Munții 

Retezat, specie dispărută în trecut din cauza vânătorii. 

Studiul de fundamentare va cuprinde toate detaliile 

legate de proveniența indivizilor, starea de sănătatate, 

metode și mijloace de relocare, analiza bazei trofice, 

monitorizare și plan de acțiune. 

 

7.1.9. Obiectiv General nr. 9. Asigurarea conservării habitatelor neforestiere de interes comunitar din ROSCI0217 Retezat 

Obiectiv specific 9.1 Asigurarea conservării habitatului 4060 - Tufărişuri alpine şi boreale,  

în vederea menţinerii stării de conservare favorabilă a acestuia 

Tabel nr. 38                                                                                               
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Elementele 

de interes 

conservativ 

Starea de 

conservare -

F/NI/NR/X 

Parametri 
Obiectiv specific 

cuantificabil/ valoare țintă 

Presiune / 

Amenințare 

cod 

Măsurile active de conservare propuse 

habitat 4060 

 

F Suprafața totală -

6431ha 

Menținerea nivelului de 

bază, sau o scădere cu 

maxim 5%. 

A04, J01.01, 

D01, F04.02, 

G01 

MS.9.1.1 Reglementarea, limitarea şi/sau 

interzicerea oricăror activităţi susceptibile să 

ducă la reducerea suprafeţelor ocupate de 

habitat. 

Vor fi interzise activităţile de tăiere - eliminare a 

tufărișurilor, care ar putea duce imediat, sau în 

timp, la scăderea suprafeţei sau dispariția 

habitatului. 

Suprafața minimă -

ha 

Suprafaţa minimă a 

fragmentelor de habitat care 

poate asigura conservarea 

acestuia: > 25 m2 -R3101, 

R3109, R3617; > 0,25 ha 

pentru alte tipuri de 

comunități vegetale în 

cadrul habitatului. 

A04 MS.9.1.2 Reglementarea/limitarea pășunatului 

sau a tranzitului animalelor în suprafețele 

ocupate de acest tip de habitat. 

Se va reglementa şi limita pășunatul și tranzitul 

animalelor domestice în interiorul habitatului 

pentru evitarea eutrofizării și modificării 

compoziţiei specifice caracteristice, declanşării 

sau accentuării proceselor erozionale, creării 

unor trasee în urma deplasării animalelor. 
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Elementele 

de interes 

conservativ 

Starea de 

conservare -

F/NI/NR/X 

Parametri 
Obiectiv specific 

cuantificabil/ valoare țintă 

Presiune / 

Amenințare 

cod 

Măsurile active de conservare propuse 

În sectoarele cu acest habitat, pășunatul se va 

desfășura cu încărcătura optimă de animale/ha, 

conform Anexei 28 la Planul de management 

Tipurile de 

comunități vegetale 

Menținerea nivelului de 

bază. 

J01.01 MS.9.1.3 Interzicerea incendierii vegetației. 

Măsura urmărește eliminarea practicilor de 

incendiere a tufărișurilor în vederea extinderii 

suprafețelor de pajiște. 

Abundenţa-

dominanţa 

speciilor 

edificatoare 

Variabil, funcție de tipul de 

fitocenoză. 

D01 MS.9.1.4 Interzicerea construirii de noi drumuri 

și limitarea creării de trasee turistice noi. 

Se va interzice construirea de drumuri și crearea 

de trasee noi pentru evitarea fragmentării şi/sau 

deteriorării habitatului. 

Drumurile de acces și traseele turistice existente 

se vor menține în bune condiții. În acest sens, vor 

fi monitorizate: 

- modul de utilizare a drumurilor, traseelor și 

potecilor; 

- activităţile turistice și forestiere; 
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Elementele 

de interes 

conservativ 

Starea de 

conservare -

F/NI/NR/X 

Parametri 
Obiectiv specific 

cuantificabil/ valoare țintă 

Presiune / 

Amenințare 

cod 

Măsurile active de conservare propuse 

- circulația culegătorilor de fructe de pădure și 

ciuperci; 

- tranzitul animalelor domestice. 

Excepțiile sunt permise doar punctual, cu 

efectuarea de studii de evaluare a impactului, 

ținând cont de obiectivul de menținere a 

habitatului 4060 în stare favorabilă pentru 

conservare la nivelul sitului. 

Prezența speciilor 

caracteristice 

Variabil, funcție de tipul de 

fitocenoză. 

F04.02 MS.9.1.5 Reglementarea activității de colectare 

fructe de pădure și ciuperci. 

Colectarea fructelor de pădure și a ciupercilor 

poate produce distrugeri ale vegetației, prin 

deteriorarea stratului subarbustiv și ierbos prin 

strivirea și smulgerea plantelor, inclusiv a celui 

muscinal - deosebit de important în menținerea 

echilibrului hidric, poate favoriza acumularea 

deșeurilor, poluare de alte tipuri și prin acestea, 

apariția tendințelor de nitrificare și ruderalizare. 
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Elementele 

de interes 

conservativ 

Starea de 

conservare -

F/NI/NR/X 

Parametri 
Obiectiv specific 

cuantificabil/ valoare țintă 

Presiune / 

Amenințare 

cod 

Măsurile active de conservare propuse 

Colectarea fructelor de pădure și a ciupercilor se 

va realiza doar cu avizul autorității competente, 

de către populația comunităților locale din sit și 

doar pentru consum propriu.. 

F Prezența speciilor 

nedorite -

invazive/native 

problematice 

Acoperire realizată de 

speciile nedorite în 

suprafaţa de probă de 

maximum 5%. 

A04, J01.01, 

D01, F04.02, 

G01 

MS.9.1.6 Monitorizarea și evaluarea stării de 

conservare a habitatului. 

Monitorizarea și evaluarea stării de conservare a 

habitatului se va realiza odată la 5 ani. În cazul 

constatării unor tendinţe descrescătoare 

semnificative ale indicatorilor monitorizați se vor 

realiza deplasări în teren cu scopul identificării 

tuturor cauzelor potenţiale. Dacă declinul este 

alarmant se anunță autoritățile competente şi se 

solicită sprijin pentru cercetare detaliată. 

Monitorizarea se va realiza în aceeași perioadă în 

toate piețele de probă, cu suportul unor experți 

botaniști cooptați în acest scop, respectiv minim 

3 echipe a câte 2 experți. 
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Elementele 

de interes 

conservativ 

Starea de 

conservare -

F/NI/NR/X 

Parametri 
Obiectiv specific 

cuantificabil/ valoare țintă 

Presiune / 

Amenințare 

cod 

Măsurile active de conservare propuse 

Bogăția specifică Minim 5-15 specii/ 

suprafață de probă, funcție 

de tipul de fitocenoză. 

G01 MS.9.1.7 Controlul strict al activităţilor turistice 

- promovarea unui turism ecologic. 

Practicile turistice nedorite precum: lăsarea de 

deșeuri în interiorul habitatului - inclusiv bio-

degradabile, aprinderea focului în afara locurilor 

amenajate, părăsirea traseelor marcate, culegerea 

de plante fără acordul administrației, camparea în 

alte zone decât cele marcate etc. trebuie 

descurajate. 

Reglementarea activităţilor turistice se va face 

prin: 

a. menținerea drumurilor și traseelor turistice în 

bune condiții pentru evitarea formării de noi 

poteci; 

b. campanii de informare şi conştientizare; 

c. aplicarea de sancțiuni în cazul nerespectării 

regulilor; 

Stratificarea 

vegetației 

Minim 3 straturi identificate 

în suprafața de probă. 

Acoperire strat 

arbustiv/ 

subarbustiv 

35-100%/ suprafață de 

probă. 

Teren nud - sol 

descoperit, roci 

fixate 

5-10%/ suprafață de probă. 

Prezența 

perturbărilor - tipul 

de impact, 

intensitate, 

suprafață afectată 

Reducere a acțiunii 

factorilor limitativi la 

minim posibil prin aplicarea 

şi respectarea măsurilor de 

management propuse. 
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Elementele 

de interes 

conservativ 

Starea de 

conservare -

F/NI/NR/X 

Parametri 
Obiectiv specific 

cuantificabil/ valoare țintă 

Presiune / 

Amenințare 

cod 

Măsurile active de conservare propuse 

d. acțiuni de monitorizare a activităților turistice 

și a modului de desfăşurare al acestora şi luarea 

de măsuri după caz. 

Obiectiv specific 9.2 Asigurarea conservării habitatului 4070* - Tufărişuri de Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium, în sensul menţinerii 

stării de conservare favorabilă a acestuia 

Tabel nr. 39                                                                                              

Elementele 

de interes 

conservativ 

Starea de 

conservare -

F/NI/NR/X 

Parametri 
Obiectiv specific 

cuantificabil/ valoare țintă 

Presiune / 

Amenințare 

cod 

Măsurile active de conservare propuse 

habitat 4070* F Suprafața totală – 

7293 ha 

Menținerea nivelului de bază, 

sau o scădere cu maxim 5%. 

J01.01, D01 MS.9.2.1 Reglementarea, limitarea şi/sau 

interzicerea oricăror activităţi susceptibile să 

ducă la reducerea suprafeţelor ocupate de 

habitat. 

Acest tip de habitat este expus activităților de 

tăiere sau incendiere, cu scopul extinderii 

suprafețelor de pășune, sau utilizării ca lemn 

de foc. Vor fi interzise activităţile de tăiere - 

eliminare a tufărișurilor de jneapăn, care ar 
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Elementele 

de interes 

conservativ 

Starea de 

conservare -

F/NI/NR/X 

Parametri 
Obiectiv specific 

cuantificabil/ valoare țintă 

Presiune / 

Amenințare 

cod 

Măsurile active de conservare propuse 

putea duce imediat, sau în timp, la scăderea 

suprafeţei sau dispariția habitatului. Excepție 

fac lucrările de întreținere a traseelor turistice 

existente și stricta accesibilizare a trupurilor 

de pășune izolate prin creșterea invazivă a 

jneapănului, prin menținerea unor culoare 

minime. 

Suprafața minimă -

ha 

Suprafaţa minimă a 

fragmentelor de habitat care 

poate asigura conservarea 

acestuia: 0,05 ha.  

J01.01 MS.9.2.2 Interzicerea incendierii vegetației. 

Măsura urmărește eliminarea practicilor de 

incendiere a tufărișurilor în vederea 

extinderii suprafețelor de pajiște. 

Tipurile de 

comunități vegetale  

Menținerea nivelului de bază. D01 MS.9.2.3 Interzicerea construirii de noi 

drumuri și limitarea declarării de trasee 

turistice noi. 

Se va interzice construirea de drumuri și 

crearea de trasee noi pentru evitarea 

fragmentării şi/sau deteriorării habitatului. 
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Elementele 

de interes 

conservativ 

Starea de 

conservare -

F/NI/NR/X 

Parametri 
Obiectiv specific 

cuantificabil/ valoare țintă 

Presiune / 

Amenințare 

cod 

Măsurile active de conservare propuse 

Drumurile de acces și traseele turistice 

existente se vor menține în bune condiții. În 

acest sens, vor fi monitorizate: 

- modul de utilizare a drumurilor, traseelor și 

potecilor; 

- activităţile turistice și forestiere; 

- circulația culegătorilor de fructe de pădure 

și ciuperci; 

- tranzitul animalelor domestice - ovine. 

Excepțiile sunt permise doar punctual, cu 

efectuarea de studii de evaluare a impactului, 

ținând cont de obiectivul de menținere a 

habitatului 4070* în stare favorabilă pentru 

conservare la nivelul sitului. 

Abundenţa -

dominanţa speciilor 

edificatoare 

Minumum 50% din acoperirea 

generală a suprafeței de probă 

să fie dată de una dintre 

speciile edificatoare şi/sau 

J01.01, D01, 

G01 

MS.9.2.4 Monitorizarea și evaluarea stării de 

conservare a habitatului. 

Monitorizarea și evaluarea stării de 

conservare a habitatului se va realiza odată la 
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Elementele 

de interes 

conservativ 

Starea de 

conservare -

F/NI/NR/X 

Parametri 
Obiectiv specific 

cuantificabil/ valoare țintă 

Presiune / 

Amenințare 

cod 

Măsurile active de conservare propuse 

caracteristice ale asociaţiilor 

vegetale care definesc tipul de 

habitat. 

5 ani. În cazul constatării unor tendinţe 

descrescătoare semnificative ale indicatorilor 

monitorizați se vor realiza deplasări în teren 

cu scopul identificării tuturor cauzelor 

potenţiale. Dacă declinul este alarmant se 

anunță autoritățile competente şi se solicită 

sprijin pentru cercetare detaliată. 

Monitorizarea se va realiza în aceeași 

perioadă în toate piețele de probă, cu suportul 

unor experți botaniști cooptați în acest scop, 

respectiv minim 3 echipe a câte 2 experți. 

Prezența speciilor 

caracteristice 

Pinus mugo, Rhododendron 

myrtifolium, Calamagrostis 

villosa. 

G01 MS.9.1.7 

Prezența speciilor 

nedorite -

invazive/native 

problematice 

Acoperire realizată de speciile 

nedorite în suprafaţa de probă 

de maximum 5%. 
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Elementele 

de interes 

conservativ 

Starea de 

conservare -

F/NI/NR/X 

Parametri 
Obiectiv specific 

cuantificabil/ valoare țintă 

Presiune / 

Amenințare 

cod 

Măsurile active de conservare propuse 

4070* F Bogăția specifică 6 specii/ suprafață de probă. 

Stratificarea 

vegetației 

Minim 3 straturi/ suprafață de 

probă. 

Acoperire strat 

arbustiv/ 

subarbustiv 

50-100%/ suprafață de probă. 

Teren nud - sol 

descoperit, roci 

fixate 

Variabil, în funcție de 

condițiile staționale.  

Prezența 

perturbărilor - tipul 

de impact, 

intensitate, 

suprafață afectată 

Reducere a acțiunii factorilor 

limitativi la minim posibil 

prin aplicarea şi respectarea 

măsurilor de management 

propuse. 

 

Obiectiv specific 9.3 Asigurarea conservării habitatului 4080 - Tufărişuri subarctice de Salix spp., 

 în sensul menţinerii stării de conservare favorabilă a acestuia 

Tabel nr. 40 
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Elementele 

de interes 

conservativ 

Starea de 

conservare -

F/NI/NR/X 

Parametri 
Obiectiv specific cuantificabil/ valoare 

țintă 

Presiune / 

Amenințare 

cod 

Măsurile active de conservare 

propuse 

habitat 4080 F Suprafața totală - 

66,8 ha 

Menținere, creştere faţă de nivelul de 

bază, sau o scădere cu maxim 5%. 

J01.01, D01 MS.9.3.1 Reglementarea, limitarea 

şi/sau interzicerea oricăror activităţi 

susceptibile să ducă la reducerea 

suprafeţelor ocupate de habitat. 

Vor fi interzise activităţile de tăiere 

- eliminare a tufărișurilor de arin -

Alnus viridis, care ar putea duce 

imediat, sau în timp, la scăderea 

suprafeţei sau dispariția habitatului.  

Excepție fac lucrările de întreținere 

a traseelor turistice existente. 

Suprafața minimă -

ha 

Suprafaţa minimă a fragmentelor de 

habitat care poate asigura conservarea 

acestuia: 500 m2.  

J01.01 MS.9.3.2 Interzicerea incendierii 

vegetației. 

Măsura urmărește eliminarea 

practicilor de incendiere a 

tufărișurilor în vederea extinderii 

suprafețelor de pajiște. 
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Elementele 

de interes 

conservativ 

Starea de 

conservare -

F/NI/NR/X 

Parametri 
Obiectiv specific cuantificabil/ valoare 

țintă 

Presiune / 

Amenințare 

cod 

Măsurile active de conservare 

propuse 

Tipurile de 

comunități vegetale  

Menținerea nivelului de bază. D01 MS.9.2.3 

Abundenţa - 

dominanţa 

speciilor 

edificatoare 

Minumum 50% din acoperirea generală a 

suprafeței de probă să fie dată de una 

dintre speciile edificatoare şi/sau 

caracteristice ale asociaţiilor vegetale 

care definesc tipul de habitat. 

J01.01, D01, 

G01 

MS.9.3.4 Monitorizarea și 

evaluarea stării de conservare a 

habitatului. 

Monitorizarea și evaluarea stării de 

conservare a habitatului se va 

realiza odată la 5 ani. În cazul 

constatării unor tendinţe 

descrescătoare semnificative ale 

indicatorilor monitorizați se vor 

realiza deplasări în teren cu scopul 

identificării tuturor cauzelor 

potenţiale. 

Monitorizarea se va realiza în 

aceeași perioadă în toate piețele de 

probă, cu suportul unor experți 

botaniști cooptați în acest scop, 
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Elementele 

de interes 

conservativ 

Starea de 

conservare -

F/NI/NR/X 

Parametri 
Obiectiv specific cuantificabil/ valoare 

țintă 

Presiune / 

Amenințare 

cod 

Măsurile active de conservare 

propuse 

respectiv minim 3 echipe a câte 2 

experți. 

Prezența speciilor 

caracteristice 

Alnus viridis, Salix silesiaca. G01 MS.9.1.7 

Prezența speciilor 

nedorite -

invazive/native 

problematice 

Acoperire realizată de speciile nedorite 

în suprafaţa de probă de maximum 5%. 

Bogăția specifică Minim 15 specii/ suprafață de probă. 

4080 F Stratificarea 

vegetației 

Minim 3 straturi/ suprafață de probă.  

Acoperire strat 

arbustiv/ 

subarbustiv 

50-100%/ suprafață de probă. 

Teren nud - sol 

descoperit, roci 

fixate 

Variabil, în funcție de condițiile 

staționale. 
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Elementele 

de interes 

conservativ 

Starea de 

conservare -

F/NI/NR/X 

Parametri 
Obiectiv specific cuantificabil/ valoare 

țintă 

Presiune / 

Amenințare 

cod 

Măsurile active de conservare 

propuse 

Prezența 

perturbărilor - tipul 

de impact, 

intensitate, 

suprafață afectată 

Reducere a acțiunii factorilor limitativi la 

minim posibil prin aplicarea şi 

respectarea măsurilor de management 

propuse. 

Obiectiv specific 9.4 Asigurarea conservării habitatelor 6150, 6170, 6230* , în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acestora 

Tabel nr. 41                                                                                               

Elementele 

de interes 

conservativ 

Starea de 

conservare -

F/NI/NR/X 

Parametri 
Obiectiv specific 

cuantificabil/ valoare țintă 

Presiune / 

Amenințare 

cod 

Măsurile active de conservare propuse 

6150, 6170, 

6230* 

 

NI Suprafața totală 

- ha 

Menținere sau creştere faţă de 

nivelul de bază. 

A04, J03.01, 

E04.01, 

K02.01, 

K02.03, D01 

MS.9.4.1 Reglementarea, limitarea şi/sau 

interzicerea oricăror activităţi susceptibile să 

ducă la reducerea suprafeţelor ocupate de 

habitate 

Suprafața 

minimă - ha 

Suprafaţa minimă a 

fragmentelor de habitat care 

poate asigura conservarea 

acestuia: > 25 m2 -R6304; > 

A04, J03.01 

MS.9.4.2 Reglementarea modului de folosință a 

terenului. 

Măsura va fi implementată prin: 
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Elementele 

de interes 

conservativ 

Starea de 

conservare -

F/NI/NR/X 

Parametri 
Obiectiv specific 

cuantificabil/ valoare țintă 

Presiune / 

Amenințare 

cod 

Măsurile active de conservare propuse 

500 m2 -R3603, R3615; 0,5 

ha pentru alte tipuri de 

comunități vegetale în cadrul 

habitatului.  

- menţinerea unui păşunat tradiţional, cu speciile 

şi în perioadele specifice zonei în funcţie de 

capacitatea de suport a pajiştii, fără a permite 

fluctuaţii mari în ceea ce priveşte numărul de 

animale/ha şi perioada de păşunat de la an la an; 

- evitarea atât a subpăşunatului cât şi a 

suprapăşunatului; 

- nivelul încărcăturii de animale, capacitatea de 

suport a fiecărui fragment de habitat în parte 

sunt prezentate în Anexa 28 la Planul de 

management; 

- interzicerea utilizării îngrăşămintelor chimice 

şi utilizarea controlată a îngrăşămintelor 

organice; 

- evitarea supratârlirii, care determină schimbări 

radicale în structura şi compoziţia vegetaţiei; 

- reglementarea supraînsămânțării pentru 

creșterea producției vegetale; 



347 

 

Elementele 

de interes 

conservativ 

Starea de 

conservare -

F/NI/NR/X 

Parametri 
Obiectiv specific 

cuantificabil/ valoare țintă 

Presiune / 

Amenințare 

cod 

Măsurile active de conservare propuse 

- re-evaluarea periodică a suprafețelor ocupate 

de acest tip de habitat; 

- activități de informare și conștientizare a 

factorilor de interes și decizionali locali. 

- în sectoarele cu acest habitat, pășunatul se va 

desfășura cu încărcătura optimă de animale/ha, 

conform Anexei 28 la Planul de management 

Tipurile de 

comunități 

vegetale  

Menținerea nivelului de bază. 

E04.01, 

K02.03, 

K02.01, J03.01 

MS.9.4.3 Reglementarea amplasării 

construcțiilor - inclusiv a infrastructurilor 

agricole. 

Abundenţa - 

dominanţa 

speciilor 

edificatoare 

Minumum 25% din 

acoperirea generală a 

suprafeței de probă să fie dată 

de una dintre speciile 

edificatoare şi/sau 

caracteristice ale asociaţiilor 

vegetale care definesc tipul 

de habitat. 

D01 
MS.9.4.4 Interzicerea construirii de noi drumuri 

și limitarea declarării de trasee turistice noi. 
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Elementele 

de interes 

conservativ 

Starea de 

conservare -

F/NI/NR/X 

Parametri 
Obiectiv specific 

cuantificabil/ valoare țintă 

Presiune / 

Amenințare 

cod 

Măsurile active de conservare propuse 

Prezența 

speciilor 

caracteristice 

Minim 5 specii/ suprafață de 

probă în afara speciilor 

edificatoare. 

A04, J03.01, 

E04.01, 

K02.01, 

K02.03, D01, 

G01 

MS.9.4.5 Monitorizarea și evaluarea stării de 

conservare a tuturor habitatelor neforestiere. 

Monitorizarea se va realiza în aceeași perioadă în 

toate piețele de probă, cu suportul unor experți 

botaniști cooptați în acest scop, respectiv minim 

3 echipe a câte 2 experți. 

  Suprafață ha minim 4 ha 

A04, J03.01, 

E04.01, 

K02.01, 

K02.03, D01, 

G01 

MS.9.4.6 : Reconstrucţia ecologică şi extinderea 

habitatului 6520 prin recuperarea unor suprafeţe 

ocupate de pajişti degradate edificate de 

Deschampsia caespitosa. 

Se va avea în vedere ca, în condiţiile 

identificării/existenţei fondurilor necesare, și în 

baza acordului proprietarilor de teren, să se 

realizeze reconstrucţia ecologică a habitatului 

6520 – Fâneţe montane care, în prezent sunt 

ocupate de pajişti degradate, edificate de 

Deschampsia caespitosa,  ca urmare a 

destructurării acestora, în urma unei exploatări 
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Elementele 

de interes 

conservativ 

Starea de 

conservare -

F/NI/NR/X 

Parametri 
Obiectiv specific 

cuantificabil/ valoare țintă 

Presiune / 

Amenințare 

cod 

Măsurile active de conservare propuse 

inadecvate de-a lungul timpului, care au dus la o 

îmbogăţire excesivă a solului cu azot şi potasiu. 

Pentru reconstrucţia ecologică a acestor 

suprafeţe, la nivelul fiecărui poligon se vor 

implementa măsuri adecvate, care pot include, 

fără a se limita la acestea, măsuri de supra-

/reînsămânţare cu amestec de seminţe obţinut 

din pajişti din aria naturală protejată sau din 

imediata sa apropiere aparţinând habitatului 

ţintă, cosire, păşunat diferenţiat, cu diferite 

specii de animale, diferite încărcături pe unitatea 

de suprafaţă, adaptat obiectivelor propuse. 

Prioritate:medie 

     

MS.9.4.7 : Reconstrucţia ecologică şi extinderea 

habitatului 6230* prin recuperarea unor 

suprafeţe ocupate de pajişti degradate ca urmare 

a exploatării inadecvate a acestora. 
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Elementele 

de interes 

conservativ 

Starea de 

conservare -

F/NI/NR/X 

Parametri 
Obiectiv specific 

cuantificabil/ valoare țintă 

Presiune / 

Amenințare 

cod 

Măsurile active de conservare propuse 

Se va avea în vedere ca, în condiţiile 

identificării/existenţei fondurilor necesare, și în 

baza acordului proprietarilor de teren, să se 

realizeze reconstrucţia ecologică a habitatului 

6230* - Pajişti de Nardus stricta, bogate în 

specii, pe substrat silicios, pe suprafeţe care, în 

prezent sunt ocupate de pajişti degradate ca 

urmare a destructurării acestora, urmare unei 

exploatări inadecvate de-a lungul timpului, care 

au dus la modificări radicale ale caracteristicilor 

structurale, funcţionale şi dinamice ale acestora. 

Pentru reconstrucţia ecologică a acestor 

suprafeţe, la nivelul fiecărui poligon se vor 

implementa măsuri adecvate, care pot include, 

fără a se limita la acestea, măsuri de supra-

/reînsămânţare cu amestec de seminţe obţinut 

din pajişti din aria naturală protejată sau din 

imediata sa apropiere aparţinând habitatului 
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Elementele 

de interes 

conservativ 

Starea de 

conservare -

F/NI/NR/X 

Parametri 
Obiectiv specific 

cuantificabil/ valoare țintă 

Presiune / 

Amenințare 

cod 

Măsurile active de conservare propuse 

ţintă, cosire, păşunat diferenţiat -cu diferite 

specii de animale, diferite încărcături pe unitatea 

de suprafaţă, adaptat obiectivelor propuse. 

Prioritate: medie 

     

MS.9.4.8 : Reconstrucţia ecologică şi extinderea 

habitatului 6150 prin recuperarea unor suprafeţe 

ocupate de pajişti degradate edificate de 

Deschampsia caespitosa. 

Se va avea în vedere ca, în condiţiile 

identificării/existenţei fondurilor necesare, să se 

realizeze reconstrucţia ecologică a habitatului 

6150 – Pajişti boreale şi alpine pe subtract 

silicios, pe suprafeţe din etajul subalpin, care în 

prezent sunt ocupate de pajişti degradate, ca 

urmare a destructurării acestora, urmare unei 

exploatări inadecvate de-a lungul timpului, care 

au dus la o îmbogăţire excesivă a solului cu azot 

şi potasiu. Pentru reconstrucţia ecologică a 
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Elementele 

de interes 

conservativ 

Starea de 

conservare -

F/NI/NR/X 

Parametri 
Obiectiv specific 

cuantificabil/ valoare țintă 

Presiune / 

Amenințare 

cod 

Măsurile active de conservare propuse 

acestor suprafeţe, la nivelul fiecărui poligon se 

vor implementa măsuri adecvate, care pot 

include, fără a se limita la acestea, măsuri de 

supra-/reînsămânţare cu amestec de seminţe 

obţinut din pajişti din aria naturală protejată sau 

din imediata sa apropiere aparţinând habitatului 

ţintă, cosire, păşunat diferenţiat, cu diferite 

specii de animale, diferite încărcături pe unitatea 

de suprafaţă, adaptat obiectivelor propuse.  

Prioritate: medie 

     

MS.9.4.9 : Îmbunătăţirea caracteristicilor 

structurale şi funcţionale ale habitatelor de 

pajişti prin implementarea unor măsuri adecvate 

de exploatare ale acestora. 

Se va avea în vedere ca, în condiţiile 

identificării/existenţei fondurilor necesare, și în 

baza acordului proprietarilor de teren, să se 

realizeze reconstrucţia ecologică a habitatelor de 
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Elementele 

de interes 

conservativ 

Starea de 

conservare -

F/NI/NR/X 

Parametri 
Obiectiv specific 

cuantificabil/ valoare țintă 

Presiune / 

Amenințare 

cod 

Măsurile active de conservare propuse 

pajişti pe suprafeţe care, în prezent, sunt ocupate 

de pajişti aflate într-o stare inadecvată pentru 

conservare, ca urmare a destructurării acestora, 

din cauza unei exploatări inadecvate de-a lungul 

timpului care au dus la modificări ale 

caracteristicilor structurale, funcţionale şi 

dinamice ale acestora. Pentru reconstrucţia 

ecologică a acestor suprafeţe, la nivelul fiecărui 

poligon se vor implementa măsuri adecvate, care 

pot include, fără a se limita la acestea, măsuri de 

supra-/reînsămânţare cu amestec de seminţe 

obţinut din pajişti din aria naturală protejată sau 

din imediata sa apropiere aparţinând habitatului 

ţintă, cosire, păşunat diferenţiat, cu diferite 

specii de animale, diferite încărcături pe unitatea 

de suprafaţă, adaptat obiectivelor propuse. 

Prioritate: medie 
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Obiectiv specific 9.5. Asigurarea conservării habitatului 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie şi din etajul 

montan până în cel alpin, în sensul menţinerii stării de conservare favorabilă a acestuia 

Tabel nr. 42                                                                                               

Elementele 

de interes 

conservativ 

Starea de 

conservare -

F/NI/NR/X 

Parametri Obiectiv specific 

cuantificabil/ valoare țintă 

Presiune / 

Amenințare 

cod 

Măsurile active de conservare propuse 

6430 F Suprafața totală 

- 25,8 ha 

Menținere, creştere faţă de 

nivelul de bază sau o reducere a 

suprafeţei habitatului cu maxim 

5%. 

J02, H01, B02, 

A04, D01, I01, 

I02 

MS.9.4.1, MS.9.4.5 

Suprafața 

minimă - ha 

Suprafaţa minimă a 

fragmentelor de habitat care 

poate asigura conservarea 

acestuia: > 100 m2.  

J02 MS.9.5.1 Interzicerea desecărilor, drenărilor, 

a lucrărilor de aducțiune, captare a apei în 

interiorul sau imediata vecinătate a 

habitatului. 

Tipurile de 

comunități 

vegetale  

Menținerea nivelului de bază. H01 MS.9.5.2 Interzicerea poluării apelor. 

Abundenţa - 

dominanţa 

speciilor 

edificatoare 

Minumum 35% din acoperirea 

generală a suprafeței de probă 

să fie dată de una dintre speciile 

edificatoare şi/sau caracteristice 

B02 MS.9.5.3 Interzicerea exploatării vegetaţiei 

lemnoase din imediata apropiere a acestui 

habitat. 
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Elementele 

de interes 

conservativ 

Starea de 

conservare -

F/NI/NR/X 

Parametri Obiectiv specific 

cuantificabil/ valoare țintă 

Presiune / 

Amenințare 

cod 

Măsurile active de conservare propuse 

ale asociaţiilor vegetale care 

definesc tipul de habitat. 

Exploatarea vegetaţiei lemnoase aflate în 

imediata vecinătate a habitatului va provoca 

perturbarea regimului de luminozitate, dar și 

a celui hidric, chiar și în situația în care 

lucrările ar ocoli complet suprafața propriu -

zisă a habitatului. Efectele ar fi de modificare 

în timp a tipului de vegetație.  

Măsura va fi implementată prin: 

- activități de introducere a interdicției în 

amenajamentele silvice, precum și în alte 

planuri oficiale referitoare la suprafața 

acoperită de acest habitat; 

- controlarea aplicării ei în teritoriu prin 

patrulare și aplicarea de sancțiuni în cazul 

constatării nerespectării acesteia; 

- re-evaluarea periodică a suprafețelor 

ocupate de acest tip de habitat. 
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Elementele 

de interes 

conservativ 

Starea de 

conservare -

F/NI/NR/X 

Parametri Obiectiv specific 

cuantificabil/ valoare țintă 

Presiune / 

Amenințare 

cod 

Măsurile active de conservare propuse 

Prezența 

speciilor 

caracteristice 

Minim 6 specii/ suprafață de 

probă în afara speciilor 

edificatoare. 

A04 MS.9.5.4 Interzicerea sau limitarea tranzitului 

animalelor și pășunatului în interiorul 

habitatului şi în zonele imediat învecinate. 

 

Obiectiv specific 9.6. Asigurarea conservării habitatului 6520 - Fâneţe montane, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acestuia 

Tabel nr. 43                                                                                               

Elementele 

de interes 

conservativ 

Starea de 

conservare -

F/NI/NR/X 

Parametri 

Obiectiv specific 

cuantificabil/ valoare 

țintă 

Presiune / 

Amenințare cod 
Măsurile active de conservare propuse 

6520 NI Suprafața 

totală – 72 

ha 

Menținere sau creştere faţă 

de nivelul de bază. 

A04, A03.03, 

J03.01, K02.01, 

K02.02, K02.03, 

E04.01, D01 

MS.9.4.1, MS.9.4.3, MS.9.4.4, MS.9.4.5 

Suprafața 

minimă - ha 

Suprafaţa minimă a 

fragmentelor de habitat 

care poate asigura 

conservarea acestuia: > 1 

A04, A03.03, 

J03.01, K02.01, 

K02.02, K02.03 

MS.9.6.1 Reglementarea modului de folosință a 

terenului. 

Pentru menținerea suprafețelor de habitat 6520 în 

stare favorabilă pentru conservare este dezirabilă 

utilizarea lor ca fânețe, evitându-se cosirea mai 
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Elementele 

de interes 

conservativ 

Starea de 

conservare -

F/NI/NR/X 

Parametri 

Obiectiv specific 

cuantificabil/ valoare 

țintă 

Presiune / 

Amenințare cod 
Măsurile active de conservare propuse 

ha în cazul păşunilor; > 

0,25 ha în cazul fâneţelor.  

devreme de sfârşitul lunii iulie, pentru a permite 

fructificarea majorității speciilor componente. Este 

de dorit stimularea cositului, deoarece există riscul 

abandonării acestei practici. 

Va fi asigurat un nivel de pășunat optim pentru a 

permite menținerea habitatului în stare favorabilă 

pentru conservare. 

Măsura va fi implementată prin: 

- în măsura posibilităților, exploatarea prin păşunat 

şi cosit alternativ - 3-5 ani; 

- menţinerea unui păşunat tradiţional - cu speciile 

şi în perioadele specifice zonei în funcţie de 

capacitatea de suport a pajiştii, fără a permite 

fluctuaţii mari în ceea ce priveşte numărul de 

animale/ha şi perioada de păşunat de la an la an; 

- evitarea atât a subpăşunatului cât şi a 

suprapăşunatului; 
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Elementele 

de interes 

conservativ 

Starea de 

conservare -

F/NI/NR/X 

Parametri 

Obiectiv specific 

cuantificabil/ valoare 

țintă 

Presiune / 

Amenințare cod 
Măsurile active de conservare propuse 

- nivelul încărcăturii de animale se va stabili prin 

studii de specialitate privind capacitatea de suport 

a fiecărui fragment de habitat în parte; 

- interzicerea utilizării îngrăşămintelor chimice şi 

utilizarea controlată a îngrăşămintelor organice; 

- evitarea măsurilor tehnologice de aplicare a 

îngrăşămintelor organice;  

- evitarea supratârlirii, care determină schimbări 

radicale în structura şi compoziţia vegetaţiei; 

- reglementarea supraînsămânțării pentru creșterea 

producției vegetale; 

- re-evaluarea periodică a suprafețelor ocupate de 

acest tip de habitat; 

- activități de informare și conștientizare a 

factorilor de interes și decizionali locali. 

- în sectoarele cu acest habitat, pășunatul se va 

desfășura cu încărcătura optimă de animale/ha, 

conform Anexei 28 la Planul de management 
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Elementele 

de interes 

conservativ 

Starea de 

conservare -

F/NI/NR/X 

Parametri 

Obiectiv specific 

cuantificabil/ valoare 

țintă 

Presiune / 

Amenințare cod 
Măsurile active de conservare propuse 

 

Tipurile de 

comunități 

vegetale  

Menținerea nivelului de 

bază. 

K02.01 MS.9.6.2 Prevenirea declanșării succesiunii 

naturale a vegetației. 

Luarea tuturor măsurilor necesare de către 

administraţie pentru împiedicarea apariţiei 

succesiunilor spre alte tipuri de vegetaţie. 

Obiectiv specific 9.7. Asigurarea conservării habitatelor 8110, 8120, 8210 și 8220, în sensul menţinerii  

stării de conservare favorabilă a acestora 

Tabel nr. 44                                                                                              

Elementele de 

interes 

conservativ 

Starea de 

conservare -

F/NI/NR/X 

Parametri 

Obiectiv specific 

cuantificabil/ 

valoare țintă 

Presiune / 

Amenințare 

cod 

Măsurile active de conservare propuse 

8110, 8120, 

8210, 8220 

F Suprafața 

totală – ha, 

conform 

tabelului nr.9 

Menținere faţă de 

nivelul de bază, sau 

o scădere cu maxim 

5%. 

A04 MS.9.7.1 Interzicerea sau limitarea tranzitului animalelor și 

pășunatului în interiorul habitatului şi în zonele imediat 

învecinate. 

Atunci când habitatul este prezent pe versanţi mai slab 

înclinaţi, este foarte probabilă creşterea intensităţii presiunii 

exercitate de păşunat. Datorită substratului reprezentat de 

grohotişuri mobile sau slab fixate şi acoperirii reduse a solului 
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Elementele de 

interes 

conservativ 

Starea de 

conservare -

F/NI/NR/X 

Parametri 

Obiectiv specific 

cuantificabil/ 

valoare țintă 

Presiune / 

Amenințare 

cod 

Măsurile active de conservare propuse 

cu vegetaţie - în medie 25%, este un habitat sensibil la 

acţiunea factorilor perturbatori naturali, dar mai ales antropo-

zoogeni.  

Interdicția/limitarea va fi implementată prin:  

- controlarea aplicării ei în teritoriu prin patrulare și aplicarea 

de sancțiuni în cazul constatării nerespectării acesteia; 

- re-evaluarea periodică a suprafețelor ocupate de acest tip de 

habitat; 

- explicarea interdicției/limitării în evenimentele de 

conștientizare în rândul comunităților care trăiesc în 

apropierea sitului sau care lucrează în perimetrul acestuia -

explicarea importanței ecologice/conservative a habitatului. 

   MS.9.7.2 Interzicerea practicării alpinismului în suprafețele 

ocupate de habitatele 8210 și 8220. 

Se va interzice practicarea alpinismului în fragmentele 

ocupate de habitat pentru a evita deteriorarea sau distrugerea 

fitocenozelor caracteristice. 
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Elementele de 

interes 

conservativ 

Starea de 

conservare -

F/NI/NR/X 

Parametri 

Obiectiv specific 

cuantificabil/ 

valoare țintă 

Presiune / 

Amenințare 

cod 

Măsurile active de conservare propuse 

Tipurile de 

comunități 

vegetale  

Menținerea 

nivelului de bază. 

A04, D01, 

G01 

MS.9.7.3 Monitorizarea și evaluarea stării de conservare a 

habitatului. Monitorizarea și evaluarea stării de conservare a 

habitatelor se va realiza anual pentru suprafețele afectate de 

factori perturbatori cu intensitate mare şi odată la 3 ani în 

restul cazurilor. 

 

Obiectiv specific 9.8. Asigurarea conservării habitatului 3220 Cursuri de apă montane și vegetație erbacee de pe malurile acestora, în sensul 

menţinerii sau asigurării stării de conservare favorabilă a acestuia 

Tabel nr. 45                                                                                              

Elementele de 

interes 

conservativ 

Starea de 

conservare 

-F/NI/NR 

Presiune/ 

Amenințare 

cod 

Parametri Obiectiv specific cuantificabil 
Măsurile active de conservare 

propuse 

3220 Cursuri de 

apă montane şi 

vegetaţia erbacee 

de pe malurile 

acestora 

nefavorabilă - 

inadecvată 

A04.02.02 

I02 Prezența 

speciilor 

edificatoare 

Prezența/ Speciile edificatoare Caltha 

laeta, Cardamine opizii sunt afectate de 

pășunat în anumite zone din aria 

naturală protejată. 

MS.9.8.1 Controlul respectării 

încărcării normale cu animale pe 

suprafața de pajiște,  

MS.9.8.2. Controlul respectării 

perioadei de pășunat. 
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În sectoarele cu acest habitat, 

pășunatul se va desfășura cu 

încărcătura optimă de animale/ha, 

conform Anexei 28 la Planul de 

management 

Abundența 

speciilor 

indicatoare care 

indică perturbări 

Mai puțin de 5%/ha - În anumite zone 

din aria naturală protejată s-a observat 

prezența speciilor nitrofile -cum ar fi 

Rumex alpinus, cu un număr mare de 

exemplare în zonele suprapășunate din 

vecinătatea habitatului 3220. 

MS.9.8.3 Înlăturarea speciilor 

nitrofile din zonele suprapășunate 

aflate în vecinătatea habitatului 

3220. Aceste specii nitrofile au 

tendința de a ocupa suprafețe din 

habitat. 

 

Obiectiv specific 9.9. 7140 Mlaştini turboase de tranziţie şi turbării mișcătoare, în vederea atingerii stării de conservare favorabilă a acestuia 

Tabel nr. 46                                                                                               

Elementele de 

interes 

conservativ 

Starea de 

conservare 

-F/NI/NR 

Presiune/ 

Amenințare 

cod 

Parametri Obiectiv specific cuantificabil 
Măsurile active de conservare 

propuse 

7140 Mlaştini 

turboase de 

tranziţie şi 

nefavorabilă 

- rea 

A01.04 

 

 

Prezența 

speciilor 

caracteristice 

Speciile caracteristice, menționate în 

raportul de inventariere – 

cartografiere să fie prezente cel puțin 

în număr de 5, iar fitocenozele 

MS.9.9.1 Interzicerea intrării turmelor 

de oi sau vite la pășunat în tinoave.  

Realizarea unor măsuri eficiente de 

împiedicare a intrării turmelor de oi / 
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turbării 

mișcătoare 

caracteristice să acopere cel puțin 

75% din suprafața turbăriei. 

vite la pășunat în turbării, în colaborare 

cu crescătorii de animale locali și cu 

autoritățile locale. 

J02.01.02 Suprafața 

habitat: 8,18 ha 

Menținerea suprafețelor de habitat 

menționate în raportul de 

cartografiere – inventariere. 

MS.9.9.2 Controlul periodic al 

integrității cuvetelor tinoavelor.  

Controlul periodic al cuvetelor 

turbăriilor, pentru a se descoperi din 

timp eventualele tentative de drenare a 

acestora prin canale. Acest control 

trebuie efectuat de cel puțin trei ori pe 

an, de preferat în mai, iulie și 

septembrie. 

 

7.1.10. Obiectiv General nr. 10 Asigurarea conservării habitatelor forestiere de interes comunitar din ROSCI0027 Retezat 

Obiectiv specific 10.1. Asigurarea conservării habitatelor 9110, 9150, în sensul menținerii stării de conservare favorabilă a acestora 

Tabel nr. 47                                                                                               

Elementele de 

interes conservativ 

Starea de 

conservare -

F/NI/NR/X 

Parametri 

Obiectiv specific 

cuantificabil/ 

valoare țintă 

Presiune / 

Amenințare 

cod 

Măsurile active de conservare propuse 

Favorabilă 
Suprafața totală 

- ha 

Specifică ariei 

protejate 

B02, B06,  MS.10.1.1. Supravegherea și monitorizarea stării 

arboretelor. 
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Elementele de 

interes conservativ 

Starea de 

conservare -

F/NI/NR/X 

Parametri 

Obiectiv specific 

cuantificabil/ 

valoare țintă 

Presiune / 

Amenințare 

cod 

Măsurile active de conservare propuse 

9110 Păduri de fag 

de tip Luzulo – 

Fagetum, 

9150 - Păduri medio-

europene de fag din 

Cephalanthero-

Fagion 

 

- se va continua supravegherea stării arboretelor. 

- arboretele cu o pondere excesivă a răşinoaselor sau/şi 

a speciilor pioniere vor fi conduse către o compoziţie 

apropiată de cea a tipului natural de pădure, fie prin 

extragerea treptată a speciilor necorespunzătoare, în 

cazul arboretelor în care acestea au o proporţie de peste 

20%, fie prin substituirea speciilor necorespunzătoare 

– în momentul ajungerii la vârsta exploatabilităţii şi 

împădurirea cu specii corespunzătoare, în cazul 

arboretelor constituite în proporţie de cel puțin 80% din 

răşinoase sau/şi specii pioniere. 

- se vor evita replantările şi completările cu molid şi pin 

în arealul fagului. 

- lucrările de îngrijire şi conducere se vor executa la 

timp. 

- se va evita colectarea concentrată şi pe o durată lungă 

a arborilor prin târâre, pe linia de cea mai mare pantă, 

respectiv pe terenurile cu înclinare mare. 
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Elementele de 

interes conservativ 

Starea de 

conservare -

F/NI/NR/X 

Parametri 

Obiectiv specific 

cuantificabil/ 

valoare țintă 

Presiune / 

Amenințare 

cod 

Măsurile active de conservare propuse 

- se va evita menţinerea fără vegetaţie forestieră pentru 

o perioadă îndelungată a terenurilor înclinate și se va 

putea interveni în cazul apariţiei unor semne de 

torenţialitate. 

- se vor valorifica la maxim posibilităţile de regenerare 

naturală din sămânţă a speciilor principale. 

- lucrările silvice prevăzute în amenajamentele silvice 

se vor efectua în mod corespunzător și conform 

calendarului de execuție, pentru a evita degradarea 

solului și rănirea semințisului instalat. 

- se va evita plantarea. 

- se va evita substituirea speciilor native cu specii 

repede crescătoare, chiar și în cazul în care acest lucru 

se face în vederea prevenirii fenomenelor de eroziune 

a solului. 

- colectarea cetinei este interzisă  
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Elementele de 

interes conservativ 

Starea de 

conservare -

F/NI/NR/X 

Parametri 

Obiectiv specific 

cuantificabil/ 

valoare țintă 

Presiune / 

Amenințare 

cod 

Măsurile active de conservare propuse 

- este interzis accesul fără drept, în afara drumurilor 

publice, cu mijloace motorizate care utilizează 

carburanţi fosili în scopul practicării de sporturi. 

- în vederea asigurării unor condiții favorabile habitării 

unor specii de păsări și de coleoptere xilofile de interes 

comunitar se vor menține 3-5 escari / ha, iar la tăierile 

definitive se vor menține pe picior 5-7 arbori maturi, 

cu o vârstă de minim 80 ani și parțial debilitați/ha. 

- se va asigura paza și protecția pădurilor, contra 

taierilor ilegale de arbori, scrijelirii arborilor, ruperii de 

arbuști, degradarea speciilor din covorul ierbos. 

- se va asigura controlul și prevenirea incendiilor. 

- se vor respecta cu strictețe normele tehnice de 

exploatare și transport a masei lemnoase. 

- zonele dezgolite de vegetație forestieră, cum sunt 

căile de scos-apropiat, drumuri forestiere dezafectate, 

în măsura existenței resurselor necesare, se vor 
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Elementele de 

interes conservativ 

Starea de 

conservare -

F/NI/NR/X 

Parametri 

Obiectiv specific 

cuantificabil/ 

valoare țintă 

Presiune / 

Amenințare 

cod 

Măsurile active de conservare propuse 

reconstrui ecologic, în vederea refacerii habitatelor 

naturale. 

Abundența 

speciilor de 

arbori 

edificatoare din 

abundența 

totală. % - ha 

Abundența 

stratului 

arbustiv.        

% - ha 

Compoziția 

stratului ierbos -

specii 

edificatoare. 

Nr. Specii/ha 

 

Cel puțin 70% 

Menținerea 

nivelului de bază. 

 

 

 

 

B02, B06, 

G01.08. 

MS.10.1.2. Monitorizarea zonelor angrenate în 

regenerarea arboretului. 

Zonele afectate de factori perturbatori și zonele cu 

arborete ajunse la maturitatea sunt implicate în procese 

de regenerare pe cale naturală, reprezentând tranziția 

de la o generație matură de arboret la o nouă generație, 

tânără. Procesele naturale sunt de durată și vor fi 

prioritar monitorizate, privind asigurarea compoziției 

de regenerare corespunzătoare tipului natural 

fundamental de pădure, asigurarea diversității 

specifice, perioada de timp până la atingerea stării de 

masiv. 
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Obiectiv specific 10.2. Asigurarea conservării habitatului 9180* Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene, în sensul 

menținerii stării de conservare favorabilă a acestuia 

Tabel nr. 48                                                                                              

Elementele de 

interes 

conservativ 

Starea de 

conservare -

F/NI/NR/X 

Parametri 

Obiectiv specific 

cuantificabil/ 

valoare țintă 

Presiune/ 

Amenințare 

cod 

Măsurile active de conservare propuse 

9180* – Păduri din 

Tilio-Acerion pe 

versanți abrupți, 

grohotișuri și 

ravene 

Favorabilă Suprafața 

totală - ha 

Specifică ariei 

protejate 

B02, B06,  MS.10.2.1. Supravegherea și monitorizarea stării arboretelor. 

Arboretele din tipul de habitat au în prezent stare favorabilă 

din punctul de vedere al structurii și exercitării funcțiilor 

specifice ecosistemelor forestiere.  

Submăsuri: 

- Se va efectua supravegherea stării arboretelor și pe durata 

aplicării Planului de management se va monitoriza o dată la 3 

ani starea de conservare a tipului de habitat și apariția 

speciilor invazive.  

- se va asigura în mod obligatoriu promovarea tipului natural 

fundamental de pădure, prin promovarea speciilor 

edificatoare/caracteristice ale acestui habitat, respectiv Acer 

pseudoplatanus, Ulmus glabra, Fraxinus excelsior, Acer 

platanoides, Tilia platyphyllos. 
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Elementele de 

interes 

conservativ 

Starea de 

conservare -

F/NI/NR/X 

Parametri 

Obiectiv specific 

cuantificabil/ 

valoare țintă 

Presiune/ 

Amenințare 

cod 

Măsurile active de conservare propuse 

- suprafețele ocupate de acest tip de habitat vor fi identificate 

și delimitate ca unități amenajistice distincte, în situațiile în 

care acest lucru este fezabil prin prisma normativelor de 

amenajarea pădurilor, respectiv în cazul în care fragmentele 

de habitat sunt mai mari de 0,5 ha. 

- suprafețele identificate vor fi gospodărite conform tipului 

funcțional II - Păduri cu funcții speciale de protecție situate în 

stațiuni cu condiții grele sub raport ecologic, executându-se 

cel mult lucrări speciale de conservare. 

- în situațiile în care aceste habitate nu pot fi constituite ca 

unități amenajistice distincte, ca urmare a modului de 

distribuție a acestora – suprafețe mici, franjurate - se va evita 

exploatarea acestor suprafețe, indiferent de tratamentul 

propus la nivel de unitate amenajistică. Intensitatea în cadrul 

acestor ochiuri/suprafețe nu va depăși intensitatea aferentă 

lucrărilor speciale de conservare. 

- amplasarea căilor de scos-apropiat se va realiza în afara 

suprafețelor ocupate cu acest tip de habitat. 
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Elementele de 

interes 

conservativ 

Starea de 

conservare -

F/NI/NR/X 

Parametri 

Obiectiv specific 

cuantificabil/ 

valoare țintă 

Presiune/ 

Amenințare 

cod 

Măsurile active de conservare propuse 

- se va evita menţinerea fără vegetaţie forestieră pentru o 

perioadă îndelungată a terenurilor înclinate și se va interveni 

operativ în cazul apariţiei unor semne de torenţialitate. 

- se vor valorifica la maxim posibilităţile de regenerare 

naturală din sămânţă a speciilor principale. 

- arboretele vor fi conduse doar în regimul codru. 

- se va interzice plantarea sau completarea cu specii aflate în 

afara arealului lor natural. 

- se va interzice substituirea speciilor native cu specii repede 

crescătoare, chiar și în cazul în care acest lucru se face în 

vederea prevenirii fenomenelor de eroziune a solului. 

- pășunatul în pădure este interzis. 

- este interzisă dezvoltarea/implementarea de noi 

planuri/proiecte care să conducă la reducerea suprafețelor 

existente ale habitatului la nivelul ariei naturale protejate. 

Localizare: toată suprafața tipului de habitat.  

 

Obiectiv specific 10.3. Asigurarea conservării habitatului 91V0 – Păduri dacice de fag -Symphyto - Fagion, în sensul menținerii stării de 

conservare favorabilă a acestuia 
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Tabel nr. 49                                                                                               

Elementele de 

interes 

conservativ 

Starea de 

conservare -

F/NI/NR/X 

Parametri 

Obiectiv specific 

cuantificabil/ 

valoare țintă 

Presiune/ 

Amenințare 

cod 

Măsurile active de conservare propuse 

91V0 – Păduri 

dacice de fag -

Symphyto - 

Fagion 

Favorabilă Suprafața totală 

- ha 

Specifică ariei 

protejate 

B02, B06,  MS.10.1.1. 

Abundența 

speciilor de 

arbori 

edificatoare din 

abundența totală. 

% - ha 

 

Abundența 

stratului 

arbustiv.                    

% - ha 

 

Compoziția 

stratului ierbos -

Cel puțin 70% 

 

 

 

Menținerea 

nivelului de bază. 

 

Variabil, funcție 

de tipul de 

fitocenoză. 

Cel puțin 3. 

B02, B06, 

G01.08. 

MS.10.1.2. 

MS.10.3.1 Reconstrucția ecologică a arboretelor afectate 

de factori perturbatori 

Au fost identificate situații care, în măsura existenței 

resurselor necesare, necesită măsuri active de 

reconstructțe ecologică: u.a. 509C, 510C, 588F, 594F din 

cadrul  U.P. IV,  Ocolul silvic Retezat. Reconstrucția 

ecologică se va realiza pe baza unor studii de specialitate, 

prin reîmpădurirea cu speciile edificatoare tipului de 

habitat 91V0, corespunzător tipului natural fundamental 

de pădure și efectuarea de lucrări de întreținere a 

regenerărilor. 
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Elementele de 

interes 

conservativ 

Starea de 

conservare -

F/NI/NR/X 

Parametri 

Obiectiv specific 

cuantificabil/ 

valoare țintă 

Presiune/ 

Amenințare 

cod 

Măsurile active de conservare propuse 

specii 

edificatoare. 

Nr. specii/ha 

 

 

Obiectiv specific 10.4. Asigurarea conservării habitatului 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană -Vaccinio – Piceetea, în 

sensul menținerii stării de conservare favorabilă a acestuia 

Tabel nr. 50                                                                                               

Elementele de 

interes conservativ 

Starea de 

conservare -

F/NI/NR/X 

Parametri 

Obiectiv specific 

cuantificabil/ 

valoare țintă 

Presiune / 

Amenințare 

cod 

Măsurile active de conservare propuse 

9410 – Păduri 

acidofile de Picea 

abies din regiunea 

montană -Vaccinio – 

Piceetea 

Favorabilă 

Suprafața totală 

- ha 

Specifică ariei 

protejate 

B02, B06,  Implementarea măsurii MS.10.1.1. 

Abundența 

speciilor de 

arbori 

edificatoare din 

Cel puțin 70% 

 

Menținerea 

nivelului de bază. 

 

B02, B06, 

G01.08, 

L.04, L.07 

MS.10.4.1. Monitorizarea zonelor angrenate în 

regenerarea arboretului. 

MS.10.4.2 Reconstrucția ecologică a arboretelor 

afectate de factori perturbatori. 
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Elementele de 

interes conservativ 

Starea de 

conservare -

F/NI/NR/X 

Parametri 

Obiectiv specific 

cuantificabil/ 

valoare țintă 

Presiune / 

Amenințare 

cod 

Măsurile active de conservare propuse 

abundența 

totală. % - ha 

 

Abundența 

stratului 

arbustiv.   

% - ha 

 

Compoziția 

stratului ierbos -

specii 

edificatoare. 

Nr. specii/ha 

 

 

 

În prezent există zone din habitatele forestiere  care au 

suferit afectări de structură, în urma acțiunii unor 

factori naturali: vânt, zăpadă, prin producerea de 

rupturi, doborâturi, culoare avalanșe. Acestea au 

pondere redusă în ansamblul Parcului și sunt angrenate 

în procese naturale de autoreglare și regenerare a 

ecosistemului forestier. Regenerarea habitatului 

forestier este supusă uneori, în mod natural,  

parcurgerii de stadii intermediare succesionale. 

Perioada de regenerare a arboretelor conform 

compoziției caracteristice tipului natural de habitat se 

poate realiza, într-o perioadă mai scurtă de timp, prin 

măsuri active de reconstrucție ecologică a arboretelor. 

Au fost identificate situații care, în măsura existenței 

fondurilor necesare, pot face obiectul unor măsuri 

active de reconstrucție ecologică:  U.P. IV Retezat, 

u.a. 509E, 510F, 528F, 529C, 529D, 587D, 588D, 

588E, 589D, 592D, 593C, 599B. Reconstrucția 
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Elementele de 

interes conservativ 

Starea de 

conservare -

F/NI/NR/X 

Parametri 

Obiectiv specific 

cuantificabil/ 

valoare țintă 

Presiune / 

Amenințare 

cod 

Măsurile active de conservare propuse 

ecologică se va realiza pe baza de studii de specialitate, 

prin reîmpădurirea cu speciile edificatoare tipului de 

habitat 9410, corespunzător tipului natural 

fundamental de pădure și efectuarea de lucrări de 

întreținere a regenerărilor. 

 

Obiectiv specific 10.5. Asigurarea conservării habitatelor 9420, 9170 și 91Q0, în sensul menținerii stării de conservare favorabilă a acestora 

Tabel nr. 51                                                                                               

Elementele de 

interes conservativ 

Starea de 

conservare -

F/NI/NR/X 

Parametri 

Obiectiv specific 

cuantificabil/ 

valoare țintă 

Presiune / 

Amenințare -

A cod 

Măsurile active de conservare propuse 

9420 – Păduri de 

Larix decidua şi/sau 

Pinus cembra din 

regiunea montană; 

9170 – Păduri de 

stejar cu carpen de 

Favorabilă Suprafața 

totală - ha 

Specifică ariei 

protejate 

B02, B06,  MS.10.5.1 Supravegherea și monitorizarea stării 

arboretelor. 

Arboretele au în prezent stare favorabilă din punctul de 

vedere al structurii și exercitării funcțiilor specifice 

ecosistemelor forestiere.  

- se va efectua supravegherea stării arboretelor prin -

patrulări efectuate de personal Administrației Parcului 
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Elementele de 

interes conservativ 

Starea de 

conservare -

F/NI/NR/X 

Parametri 

Obiectiv specific 

cuantificabil/ 

valoare țintă 

Presiune / 

Amenințare -

A cod 

Măsurile active de conservare propuse 

tip Galio – 

Carpinetum; 

91Q0 - Păduri  

relictare  de Pinus 

sylvestris  pe 

substrate calcaroase 

- monitorizarea stării de conservare a tipurilor de habitate 

de către personal specializat cooptat în acest scop, prin 

metodologii specifice. 

- în zonele cu protecţie strictă şi zonele cu protecţie 

integrală ale Parcului Național Retezat procesele naturale 

vor fi lăsate să se desfăşoare nederanjate și vor fi evitate 

intervenţiile de management, excepţie făcând situaţiile în 

care acestea sunt absolut necesare, de exemplu situaţiile de 

calamităţi naturale sau provocate antropic, şi doar în 

cazurile când legea impune acest lucru. 

 

 

 

 MS.10.5.2 Identificarea, delimitarea și conservarea de noi 

suprafețe forestiere, care îndeplinesc criteriile de definire a 

pădurilor virgine/cvasivirgine conform legislației în 

vigoare. 

- Pădurile virgine, identificate pe baza criteriilor şi 

indicatorilor prevăzuţi în legislația în vigoare se încadrează 

în amenajamentele silvice în categoria funcţională 1,5j - 

păduri virgine, tipul I funcţional - TI. 
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Elementele de 

interes conservativ 

Starea de 

conservare -

F/NI/NR/X 

Parametri 

Obiectiv specific 

cuantificabil/ 

valoare țintă 

Presiune / 

Amenințare -

A cod 

Măsurile active de conservare propuse 

- Pădurile cvasivirgine, identificate pe baza criteriilor şi 

indicatorilor prevăzuţi în legislația în vigoare, se 

încadrează în amenajamentele silvice în categoria 

funcţională 1,5o - păduri cvasivirgine, tipul I funcţional - 

TI. 

 

7.2. Asigurarea bazei de informaţii/date referitoare la speciile şi habitatele de interes conservativ și protectiv 

Tabel nr. 52                                                                                               

Denumirea 

obiectivului specific 
Denumirea măsurii Mod de implementare/Submăsuri 

Obiectiv specific 11: 

Managementul 

informațiilor 

MS.11.1: Actualizarea inventarelor - 

evaluarea detaliată şi monitorizarea stării de 

conservare – pentru speciile şi habitatele de 

interes conservativ și protectiv 

Pentru a se realiza suportul necesar pentru managementul conservării biodiversităţii 

şi evaluarea eficienţei managementului conservativ este necesară actualizarea 

inventarelor şi evaluarea detaliată a stării de conservare la intervalele prevăzute 

pentru fiecare grupă de habitate și specii în parte.  

Actualizarea informațiilor se va realiza în cadrul bazelor de date gestionate de către 

administrator și de autoritatea competentă pentru protecția mediului. 
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7.3. Administrarea şi managementul efectiv al ariilor naturale protejate şi asigurarea durabilităţii managementului 

Tabel nr. 53                                                                                               

Denumirea obiectivului specific Denumirea măsurii Mod de implementare/Submăsuri 

Obiectiv specific 12: Urmărirea 

respectării regulamentului şi a 

prevederilor Planului de 

management 

MS.12.1: Realizarea de patrule 

periodice în perimetrul ariilor 

naturale protejate 

Administratorul va efectua patrule periodice în perimetrul ariilor naturale 

protejate în vederea asigurării respectării regulamentului şi a prevederilor 

Planului de management. 

Pentru asigurarea unui management eficient este necesar un număr de minim 

de 11 angajați cu rol de rangeri și minim 3 biologi. 

MS12.2:Ajustarea/ modificarea 

indicatorilor în funcţie de 

modificarea implementării Planului 

de management 

Se va monitoriza implementarea Planului de management şi se vor efectua 

ajustări/modificări ale indicatorilor în funcţie de modificările care se impun pe 

perioada implementării planului. 

MS12.3: Reglementarea proiectelor, 

planurilor şi programelor care se 

propun a se realiza în perimetrul 

ariilor naturale protejate 

Proiectele, planurile şi programele vor fi analizate din punctul de vedere al 

impactului potenţial asupra speciilor și habitatelor de interes comunitar și 

protectiv.  

Administrația Parcului Național Retezat va emite avize favorabile doar pentru 

acele proiecte, planuri sau programe, care sunt în conformitate cu prevederile 

regulamentului și ale Planului de management și care nu vor avea un impact 

negativ semnificativ asupra speciilor și habitatelor. 

Emiterea avizelor se va face ținând cont de impactul cumulat. În acest sens, 

administratorul ariilor naturale protejate va gestiona informațiile cu privire la 
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Denumirea obiectivului specific Denumirea măsurii Mod de implementare/Submăsuri 

suprafețele de habitate de interes comunitar și de habitate corespunzătoare 

cerințelor ecologice ale speciilor de interes conservativ afectate de fiecare 

plan/proiect/program în parte. 

Emiterea avizului administratorului pentru proiecte, planuri şi programe cu 

potențial impact semnificativ asupra capitalului natural de interes conservativ 

și protectiv se va realiza doar ulterior consultării Consiliului Științific. 

MS12.4: Consultarea factorilor 

interesați 

Administratorul va asigura organizarea întâlnirilor Consiliului Consultativ de 

Administrare. 

În vederea implementării unui management eficient și adaptativ, 

administratorul va organiza și va participa la întâlniri cu factorii interesați. 

MS12.5: Modificarea limitelor ariilor 

naturale protejate 

Administratorul va face demersurile legale către autoritățile competente, 

pentru ajustarea și clarificarea limitelor Parcului Național Retezat și a 

ROSPA0084 Munții Retezat, conform legii, în vederea îmbunătățirii actului 

de administrare. 

OS13: Asigurarea 

finanţării/bugetului necesar 

implementării eficiente a planului 

de management 

MS13.1: Identificarea de surse de 

finanţare 

Administratorul va urmări identificarea de surse de finanţare în vederea 

asigurării bugetului necesar pentru implementarea Planului de management, o 

mare parte din măsurile de conservare propuse fiind condiționate de existența 

surselor de finanțare. 
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Denumirea obiectivului specific Denumirea măsurii Mod de implementare/Submăsuri 

MS13.2: Elaborarea de cereri de 

finanţare pentru atragerea de fonduri 

Administratorul va elabora, singur sau în parteneriat cu factori interesați, 

cereri de finanţare în vederea atragerii de fonduri pentru asigurarea bugetului 

necesar implementării Planului de management. 

MS13.3: Realizarea unui sistem de 

management integrat al turiștilor 

În măsura existenței resurselor neceasare, se va realizara un sistem de 

management electronic integrat al turiștilor, care să permită în timp 

real/cvasireal restricționarea accesului pe trasee și pe anumite perioade de 

timp, astfel încât presiunea asupra biodiversității în perioadele sensibile să se 

reducă și de asemenea să permită achitarea electronică a taxei de vizitare. 

Administratorul va putea modifica sistemul de taxare/tarifare în acord cu 

prevederile legislației în vigoare. 

OS14. Asigurarea logisticii 

necesare implementării eficiente a 

Planului de management 

MS14.1: Asigurarea resurselor 

umane și materiale necesare 

implementării eficiente a Planului de 

management 

Administratorul va asigura resursa umană calificată corespunzător, în acord cu 

organigrama aprobată.  

Administratorul va asigura din fonduri proprii și/sau din fonduri provenite din 

alte surse, necesarul de bunuri materiale în vederea implementării unui 

management eficient. 

 MS14.2: Asigurarea unor plăți 

compensatorii pentru restricții 

impuse prin Planul de management 

Administratorul se va implica conform competențelor legale, și în măsura 

existenței fondurilor legal-constituite, în procesul de acordare a plăților 

compensatorii către proprietari sau administratori de teren, pentru prevederile 

restrictive sau pentru respectarea măsurilor de conservare din Planul de 

management. 



380 

 

Denumirea obiectivului specific Denumirea măsurii Mod de implementare/Submăsuri 

OS15: Dezvoltarea capacităţii 

personalului implicat în 

administrarea/ managementul 

ariilor naturale protejate 

MS15.1: Evaluarea nevoilor de 

formare a personalului implicat în 

managementul ariilor naturale 

protejate 

Administratorul va evalua nevoile de formare a personalului în vederea 

implementării unui management eficient și va asigura mijloacele logistice şi 

financiare necesare dezvoltării profesionale pentru personalul implicat. 

MS15.2: Desfăşurarea şi participarea 

la cursuri de instruire 

În funcţie de rezultatele obţinute în cadrul evaluării nevoilor de formare a 

personalului implicat în managementul ariilor naturale protejate, în măsura 

resurselor existente, se vor organiza sau se va participa la cursuri de instruire 

și formare profesională 

MS15.3: Participarea la întâlniri de 

specialitate 

Administratorul va asigura participarea personalului la conferințe științifice, 

seminarii, grupuri de lucru, întâlniri cu experți în managementul conservativ, 

în vederea creșterii nivelului de cunoștințe de specialitate. 

OS16 Dezvoltarea și întreținerea 

infrastructurii de administrare și 

vizitare 

MS16.1: Îmbunătățirea 

infrastructurii de administrare 

În măsura existenței resurselor financiare, se vor renova, dota corespunzător și 

întreține sediul Administrației Parcului, Centrul de vizitare Ostrovel și alte 

bunuri existente, se vor achiziționa echipamente și aparatură tehnică de 

specialitate. 

Administratorul va putea achiziționa sau concesiona, conform legii, suprafețe 

de teren, în scopul conservării unor specii sau habitate. 

 MS16.2: Îmbunătățirea 

infrastructurii de vizitare 

Amenajarea și întreținerea locurilor de campare, a traseelor turistice şi 

tematice și a panourilor informative din parc. 
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Denumirea obiectivului specific Denumirea măsurii Mod de implementare/Submăsuri 

OS17: Raportări MS17.1: Elaborarea rapoartelor de 

activitate şi financiare 

Administratorul va realiza rapoarte de activitate şi financiare conform 

contractului de administrare și va răspunde solicitărilor autorităţilor 

competente conform legii. 

 

7.4. Comunicare, educaţie ecologică şi conştientizarea publicului 

Tabel nr. 54                                                                                               

Denumirea obiectivului 

specific 
Denumirea măsurii Mod de implementare/Submăsuri 

OS18: Informarea și 

conștientizarea publicului 

privind conservarea 

capitalului natural 

MS18.1: Implementarea 

Strategiei şi a Planului de 

acţiune privind conştientizarea 

publicului 

Administratorul va organiza întâlniri cu factorii interesați în vederea elaborării Strategiei 

şi a Planului de acţiune privind conştientizarea publicului cu privire la conservarea 

capitalului natural. 

MS18.2: Realizarea și 

distribuirea de materiale 

informative 

Administratorul, singur sau în parteneriat cu factori interesați, va elabora materiale 

informative și de conștientizare cu privire la conservarea capitalului natural. Aceste 

materiale vor fi distribuite comunităților locale, agenților economici cu activități în 

turism și altor categorii de beneficiari. 

MS18.3: Actualizarea site-ului 

web al Parcului Național 

Retezat 

Administratorul va întreține și va actualiza periodic site-ului web de prezentare a ariilor 

naturale protejate, cu informații specifice. 
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Denumirea obiectivului 

specific 
Denumirea măsurii Mod de implementare/Submăsuri 

MS18.4: Realizarea de întâlniri 

cu factorii interesați 

Administratorul va organiza întâlniri periodice sau când este necesar cu factorii 

interesați – instituții, ONG-uri, asociații de proprietari, administratori de fond forestier, 

gestionari ai fondurilor de pescuit și alții asemenea, cu scopul de a discuta probleme 

specifice legate de implementarea Planului de management. 

MS18.5: Organizarea și 

participarea la evenimente 

locale  

Administratorul va organiza și va participa la evenimente locale destinate promovării 

tradiţiilor locale, conservării capitalului natural și altele asemenea. 

MS18.6: Organizarea și 

participarea la activități 

educative 

Administratorul va organiza și va participa la acţiuni de educare și conștientizare a 

copiilor și tinerilor din zona Parcului Național Retezat, cu privire la conservarea 

capitalului natural. 

 

7.5. Menţinerea şi promovarea activităţilor durabile de exploatare a resurselor naturale 

Tabel nr. 55                                                                                               

Denumirea 

obiectivului specific 
Denumirea măsurii Mod de implementare/Submăsuri 

OS19: Promovarea 

utilizării durabile a 

resurselor naturale 

MS19.1: Includerea 

prevederilor Planului de 

management în 

amenajamentele silvice 

Administratorul va realiza demersurile necesare în vederea integrării măsurilor de management a 

habitatelor forestiere în amenajamentele silvice, conform legii. 
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Denumirea 

obiectivului specific 
Denumirea măsurii Mod de implementare/Submăsuri 

MS19.2: Includerea 

măsurilor şi regulilor de 

gestionare durabilă a 

pajiştilor în Planurile 

pastorale 

Administratorul va realiza demersurile necesare în vederea integrării măsurilor de management a 

habitatelor de pajiști în amenajamentele silvopastorale. 

Se recomandă ca aceste măsuri să fie incluse și în contractele de închiriere a suprafeţelor de pajişti. 

MS19.3: Promovarea 

practicilor prietenoase cu 

mediul 

Administratorul va desfășura activități de promovare a practicilor prietenoase cu mediul, destinate 

proprietarilor și administratorilor de fond forestier, pajiști și alte terenuri. 

MS19.4: Încurajarea 

realizării și valorificării de 

produse tradiționale  

Administratorul se va putea implica în încurajarea realizării și valorificării de produse tradiționale 

prin participare la grupuri de lucru, promovare în mass media, acordarea de sprijin pentru atragerea 

de fonduri și implementarea de proiecte. 
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8. PLANUL DE ACTIVITĂȚI și ESTIMAREA RESURSELOR 

8.1. Planul de activități 

Activitățile sunt cele mai simple și explicite prevederi ale planului de management, acestea 

contribuind în mod nemijlocit la atingerea obiectivelor specifice ale planului. Obiectivele pot 

necesita pentru a fi realizate, una sau mai multe acțiuni în funcție de complexitate. 

Următoarele tabele includ planurile de acţiune detaliate pentru atingerea obiectivelor generale și 

specifice ale planului de management. 

La fiecare acţiune de management se regăsesc următoarele informaţii: 

• Indicatorul de cuantificare: acesta va facilita monitorizarea implementării planului prin 

precizarea modului în care aplicarea cu succes poate fi măsurată.  

• Indicatorul de prioritizare: este folosit un sistem de prioritate pe trei nivele, după cum 

urmeză: 

- Prioritatea mare: Acţiuni decisive pentru atingerea obiectivelor planului. Aceste acţiuni 

trebuie realizate, chiar în detrimentul altor acţiuni. 

- Prioritatea medie: Acţiuni care sunt importante pentru atingerea obiectivelor. Trebuie 

depuse toate eforturile pentru realizarea acestei acţiuni. Trebuie să existe motive întemeiate 

pentru eşuarea realizării acesteia, cum ar fi lipsa fondurilor necesare sau personal insuficient. 

- Prioritatea mică: Acţiuni de dorit a fi realizate, dar nu critice pentru atingerea ţintei și a 

obiectivelor planului. Investiţii pentru realizarea acestor acţiuni trebuie făcute doar atunci când 

există certitudinea că acţiunile cu prioritate mare și medie vor fi realizate. 

• Un grafic de implementare în timp: indică în ce an/ani trebuie implementată acţiunea. 

• Asumare a responsabilităţilor: include organizaţia responsabilă de implementare şi 

partenerii esenţiali pentru aceasta 



385 

 

 

Tabel nr. 56                                                                                               

Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 

Prioritate 
Responsabil/ 

Parteneri T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Obiectiv General nr. 1. Asigurarea conservării speciilor de plante de interes comunitar din Situl Natura 2000 ROSCI0217 Retezat, în vederea menţinerii 

sau atingerii stării de conservare favorabilă a acestora. 

Obiectiv specific 1.1. Asigurarea conservării speciei Campanula serrata, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acesteia. 

MS.1.1.1. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mare APNR 

MS.1.1.2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mare APNR 

MS.1.1.3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mare APNR 

MS.1.1.4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mare APNR 

MS.1.1.5          x x       x x  Mare APNR, experți biologi special cooptați 

OS 1.2  Asigurarea conservării speciei Cypripedium calceolus, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acesteia 

MS.1.2.1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mare APNR 

MS.1.2.2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mare APNR 

MS.1.2.3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mare APNR 

MS.1.2.4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mare APNR 

MS.1.2.5          x x       x x  Mare APNR 
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Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 

Prioritate 
Responsabil/ 

Parteneri T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

MS.1.2.6      x x   x x   x x   x x  Redusă APNR 

OS 1.3 Asigurarea conservării speciei Draba dorneri, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acesteia. 

MS.1.3.1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mare APNR 

MS.1.3.2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mare APNR 

MS.1.3.3  x x   x x   x x   x x   x x  Medie APNR 

OS 1.4. Asigurarea conservării speciei Tozzia alpina ssp. carpathica, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acesteia 

MS.1.4.1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mare APNR 

MS.1.4.2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mare APNR 

MS.1.4.3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mare APNR 

MS.1.4.4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mare APNR 

MS.1.4.5  x x   x x   x x   x x   x x  Mare APNR 

MS.1.4.6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mare APNR 

MS.1.4.7  x x   x x   x x   x x   x x  Medie APNR 

MS.1.4.8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mare APNR 
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Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 

Prioritate 
Responsabil/ 

Parteneri T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

MS.1.4.9  x x   x x   x x   x x   x x  Medie APNR 

Obiectiv Specific 1.5 Investigarea prezenţei speciilor Meesia longiseta, Ligularia sibirica și Poa granitica ssp. disparilis 

MS.1.5.1.  x x   x x   x x   x x   x x  Medie APNR 

Obiectiv General nr. 2. Asigurarea conservării speciilor de nevertebrate de interes comunitar din Situl Natura 2000 ROSCI0217 Retezat, în vederea 

menţinerii sau atingerii stării de conservare favorabilă a acestora 

Obiectiv specific 2.1 Asigurarea conservării speciilor Callimorpha quadripunctaria, Nymphalis vaualbum, Pholidoptera transsylvanica și Lycaena 

dispar, în vederea menținerii sau atingerii stării de conservare favorabilă a acestora 

MS.2.1.1.  x x   x x   x x   x x   x x  Medie 
APNR, 

Administratori pajiști 

MS.2.1.2.  x x   x x   x x   x x   x x  Medie 
APNR, 

Administratori pajiști 

MS.2.2.1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mare APNR 

MS.2.3.1.  x x   x x   x x   x x   x x  Medie 
APNR, 

Administratori pajiști 

MS.2.4.1.  x x   x x   x x   x x   x x  Medie 
APNR, 

Administratori pajiști 

MS.2.5.1. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mare 
APNR, 

Administratori fond forestier 
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Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 

Prioritate 
Responsabil/ 

Parteneri T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Obiectiv General nr. 3. Asigurarea conservării speciilor de pești de interes comunitar din Situl Natura 2000 ROSCI0217 Retezat 

Obiectiv specific 3.1 Asigurarea conservării speciilor Cottus gobio și Eudontomyzon danfordi în vederea menținerii sau atingerii stării de conservare 

favorabilă a acestora 

MS.3.1.1. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mare 
APNR, 

Administratori ape 

MS.3.1.2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mare 
APNR, 

Administratori ape 

MS.3.1.3. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mare 
APNR, 

Administratori ape 

MS.3.1.4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mare 
APNR, 

Administratori ape, GNM 

MS.3.1.5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mare 
APNR, 

Administratori fond forestier 

MS.3.1.6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mare 
APNR, 

Administratori infrastructură în ape 

MS.3.1.7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mare 
APNR, 

Administratori infrastructură în ape 

MS.3.1.8. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Medie 
APNR, 

Administratori fond piscicol 
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Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 

Prioritate 
Responsabil/ 

Parteneri T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

MS.3.1.9. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Medie 
APNR, 

MMAP 

MS.3.1.10. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Medie 

APNR, 

Administratori fond piscicol 

Jandarmeria montană 

MS.3.1.11. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Medie 
APNR, 

Hidroelectrica 

MS.3.1.12.  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Medie 
APNR, 

Administratori fond forestier 

MS.3.1.13. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Medie 
APNR, GNM 

Apele Române 

MS.3.1.14. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mare 
APNR, GNM 

Gestionari fonduri de pescuit 

MS.3.1.15. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mare 
APNR, GNM 

Gestionari fonduri de pescuit 

MS.3.1.16. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mare 
APNR, GNM, Jandarmerie,  

Gestionari fonduri de pescuit 
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Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 

Prioritate 
Responsabil/ 

Parteneri T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Obiectiv General nr. 4 Asigurarea conservării speciilor de pești de interes conservativ din Parcul Naţional Retezat și a rezervațiilor naturale incluse 

Obiectiv specific 4.1 Asigurarea conservării speciilor Phoxinus phoxinus, Salmo trutta, Barbatula barbatula 

MS.4.1.1. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mare 
APNR,  

Gestionari fonduri de pescuit 

Obiectiv General nr.5 Asigurarea conservării speciilor de amfibieni de interes comunitar din Situl Natura 2000 ROSCI0217 Retezat 

Obiectiv specific 5.1 Asigurarea conservării speciei Bombina variegata în vederea menținerii stării de conservare favorabilă a acesteia 

MS.5.1.1. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mare 
APNR,  

Administratori drumuri 

MS.5.1.2. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mare 
APNR,  

Administratori teren 

MS.5.1.3. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mare APNR, GNM 

MS.5.1.4.  x x   x x   x x   x x   x x  Mare 
APNR, Jandarmerie,  

Administratori pajiști 

MS.5.1.5.  x x   x x   x x   x x   x x  Mare 
APNR, Jandarmerie,  

Administratori pajiști 

Obiectiv General nr. 6. Asigurarea conservării speciilor de amfibieni de interes conservativ din Parcul Naţional Retezat 

Obiectiv specific 6.1 Asigurarea conservării speciilor de amfibieni, în vederea menținerii sau atingerii stării de conservare favorabilă a acestora 
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Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 

Prioritate 
Responsabil/ 

Parteneri T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

MS.6.1.1  x x   x x   x x   x x   x x  Medie 
APNR,  

Administratori teren 

Obiectiv General nr. 7. Asigurarea conservării speciilor de mamifere de interes conservativ din ROSCI0217 Retezat, din Parcul Naţional Retezat și a 

rezervațiilor naturale incluse 

Obiectiv specific 7.1 Asigurarea conservării speciilor de carnivore mari și vidră, în vederea menținerii stării de conservare favorabilă acestora 

MS.7.1.1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mare APNR, Experți cooptați 

MS.7.1.2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mare APNR, Primării 

MS.7.1.3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mare APNR, Administratori pajiști 

MS.7.1.4 x x x                  Mare APNR, Administratori Fonduri de vânătoare 

MS.7.2.1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mare APNR 

Obiectiv specific 7.2 Asigurarea conservării speciilor de lilieci, în vederea menținerii sau asigurării stării de conservare favorabilă a acestora 

MS.7.3.1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mare APNR, Administratori fond forestier 

MS.7.3.2 x   x x   x x   x x   x x   x Mare APNR 

MS.7.3.3 x x  x x x  x x x  x x x  x x x  x Mare APNR, experți special cooptați 

MS.7.3.4 x x  x x x  x x x  x x x  x x x  x Mare APNR, Primării 
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Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 

Prioritate 
Responsabil/ 

Parteneri T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Obiectiv General nr. 8. Asigurarea conservării speciilor de păsări de interes conservativ 

Obiectiv specific 8.1 Asigurarea conservării speciilor de păsări răpitoare, în vederea menținerii sau atingerii  

stării de conservare favorabilă a acestora 

MS.8.1.1 x x  x x x  x x x  x x x  x x x  x Mare APNR, Administratori fond forestier, Garda forestieră 

MS.8.1.2. x x  x x x  x x x  x x x  x x x  x 
Mare APNR, Administratori fond forestier, Garda forestieră, 

Agenți economici 

MS.8.1.3 x x  x x x  x x x  x x x  x x x  x Mare APNR, Administratori fond forestier, Garda forestieră 

MS.8.1.4 x x x x x x x x x x x x         Mare APNR, Transelectrica 

MS.8.2.1 x x  x x x  x x x  x x x  x x x  x Mare APNR, Administratori fond forestier, Garda forestieră 

MS.8.2.2 x x x x x x  x x x x x x x x x x x x x Mare APNR, Administratori fond forestier, Garda forestieră 

MS.8.2.3: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mare APNR, Administratori fond forestier, Garda forestieră 

MS.8.2.4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mare APNR, Administratori fond forestier, Garda forestieră 

MS.8.3.1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mare APNR, Administratori fond forestier, Garda forestieră 

MS.8.4.1  x x   x x   x x   x x   x x  Mare APNR, experți cooptați 

Obiectiv specific 8.2 Repopularea ROSPA0084 și a Parcului Național Retezat cu specia Gypaetus barbatus 
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Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 

Prioritate 
Responsabil/ 

Parteneri T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

MS.8.5.1. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mare APNR, experți cooptați 

Obiectiv General nr. 9. Asigurarea conservării habitatelor neforestiere de interes comunitar din ROSCI0217 Retezat 

Obiectiv specific 9.1 Asigurarea conservării habitatului 4060 - Tufărişuri alpine şi boreale în vederea menţinerii stării de conservare favorabilă 

MS.9.1.1  x x x  x x x  x x x  x x x  x x x Mare APNR 

MS.9.1.2  x x x  x x x  x x x  x x x  x x x Mare 
APNR,  

Administratori pajiști 

MS.9.1.3  x x x  x x x  x x x  x x x  x x x Mare 
APNR,  

Administratori pajiști 

MS.9.1.4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mare APNR 

MS.9.1.5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mare APNR 

MS.9.1.6           x x         Mare APNR, experți cooptați 

MS.9.1.7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mare APNR 

Obiectiv specific 9.2 Asigurarea conservării habitatului 4070* - Tufărişuri de Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium 

MS.9.2.1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mare APNR 

MS.9.2.2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mare 
APNR, 

Administratori pajiști 
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Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 

Prioritate 
Responsabil/ 

Parteneri T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

MS.9.2.3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mare APNR 

MS.9.2.4           x x         Mare APNR, experți cooptați 

Obiectiv specific 9.3 Asigurarea conservării habitatului 4080 - Tufărişuri subarctice de Salix spp. 

MS.9.3.1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mare APNR 

MS.9.3.2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mare 
APNR,  

Administratori pajiști 

MS.9.3.4           x x         Mare APNR, experți cooptați 

Obiectiv specific 9.4 Asigurarea conservării habitatelor 6150, 6170, 6230*, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acestora 

MS.9.4.1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mare 
APNR,  

Administratori pajiști 

MS.9.4.2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mare APNR 

MS.9.4.3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mare APNR 

MS.9.4.4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mare APNR 

MS.9.4.5           x x         Mare APNR, experți cooptați 

MS.9.4.6     x x x x x x x x x x x x x x x x Medie 
APNR, experți cooptați,  

Administratori pajiști 
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Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 

Prioritate 
Responsabil/ 

Parteneri T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

MS.9.4.7     x x x x x x x x x x x x x x x x Medie 
APNR, experți cooptați,  

Administratori pajiști 

MS.9.4.8     x x x x x x x x x x x x x x x x Medie 
APNR, experți cooptați,  

Administratori pajiști 

MS.9.4.9     x x x x x x x x x x x x x x x x Medie 
APNR, experți cooptați,  

Administratori pajiști 

Obiectiv specific 9.5. Asigurarea conservării habitatului 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie şi din etajul montan până în 

cel alpin, în sensul menţinerii stării de conservare favorabilă a acestuia 

MS.9.5.1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mare APNR 

MS.9.5.2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mare APNR 

MS.9.5.3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mare APNR 

MS.9.5.4  x x   x x   x x   x x   x x  Mare 
APNR,  

Administratori pajiști 

Obiectiv specific 9.6. Asigurarea conservării habitatului 6520 - Fâneţe montane, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acestuia 

MS.9.6.1  x x   x x   x x   x x   x x  Mare 
APNR,  

Administratori pajiști 

MS.9.6.2  x x   x x   x x   x x   x x  Mare 
APNR,  

Administratori pajiști 
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Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 

Prioritate 
Responsabil/ 

Parteneri T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Obiectiv specific 9.7. Asigurarea conservării habitatelor 8110, 8120, 8210 și 8220 în sensul menţinerii  

stării de conservare favorabilă a acestora 

MS.9.7.1  x x   x x   x x   x x   x x  Mare 
APNR,  

Administratori pajiști 

MS.9.7.2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mare APNR 

MS.9.7.3  x x   x x   x x   x x   x x  Mare 
APNR,  

experți cooptați 

Obiectiv specific 9.8. Asigurarea conservării habitatului 3220 Cursuri de apă montane și vegetație erbacee de pe malurile acestora 

MS.9.8.1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mare APNR 

MS.9.8.2.  x x   x x   x x   x x   x x  Mare APNR 

MS.9.8.3      x x   x x   x x   x x  Mare APNR 

Obiectiv specific 9.9. 7140 Mlaştini turboase de tranziţie şi turbării mișcătoare, în vederea atingerii stării de conservare favorabilă a acestuia 

MS.9.9.1  x x   x x   x x   x x   x x  Mare APNR 

MS.9.9.2  x x   x x   x x   x x   x x  Mare APNR 

Obiectiv General nr. 10 Asigurarea conservării habitatelor forestiere de interes comunitar din ROSCI0027 Retezat 

Obiectiv specific 10.1. Asigurarea conservării habitatelor 9110, 9150, în sensul menținerii stării de conservare favorabilă a acestora 
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Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 

Prioritate 
Responsabil/ 

Parteneri T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

MS.10.1.1. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mare 
APNR, 

Administratori fond forestier 

MS.10.1.2.  x x x  x x x  x x x  x x x  x x x Mare APNR 

Obiectiv specific 10.2. Asigurarea conservării habitatului 9180* Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene 

MS.10.2.1.      x x           x x  Mare 
APNR,  

experți cooptați 

Obiectiv specific 10.3. Asigurarea conservării habitatului 91V0 – Păduri dacice de fag -Symphyto - Fagion 

MS.10.3.1      x x   x x   x x   x x  Medie 
APNR,  

administratori fond forestier 

Obiectiv specific 10.4. Asigurarea conservării habitatului 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană -Vaccinio – Piceetea 

MS.10.4.1.  x x x  x x x  x x x  x x x  x x x Mare APNR 

MS.10.4.2  x x   x x   x x   x x   x x  Medie 
APNR,  

administratori fond forestier 

Obiectiv specific 10.5. Asigurarea conservării habitatelor 9420, 9170 și 91Q0, în sensul menținerii stării de conservare favorabilă a acestora 

MS.10.5.1  x x   x x   x x   x x   x x  Mare 
APNR,  

administratori fond forestier 

MS.10.5.2  x x   x x   x x   x x   x x  Mare APNR,  
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Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 

Prioritate 
Responsabil/ 

Parteneri T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

administratori fond forestier 

Asigurarea bazei de informaţii, date referitoare la speciile şi habitatele de interes conservativ și protectiv 

Obiectiv specific 11: Managementul informațiilor 

MS.11.1  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mare APNR 

Obiectiv specific 12: Urmărirea respectării regulamentului şi a prevederilor Planului de management 

MS.12.1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mare APNR 

MS12.2    x    x    x    x    x Medie APNR 

MS12.3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mare 
APNR, 

APM 

MS12.4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Medie APNR 

MS12.5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Medie APNR 

Obiectiv specific 13: Asigurarea finanţării/bugetului necesar implementării eficiente a planului de management 

MS13.1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mare APNR 

MS13.2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mare APNR 

MS13.3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Medie APNR 



399 

 

Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 

Prioritate 
Responsabil/ 

Parteneri T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Obiectiv specific 14. Asigurarea logisticii necesare implementării eficiente a Planului de management 

MS14.1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mare APNR 

MS14.2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mare 
APNR 

APIA 

Obiectiv specific 15: Dezvoltarea capacităţii personalului implicat în administrarea/ managementul ariilor naturale protejate 

MS15.1    x    x    x    x    x Medie APNR 

MS15.2    x x x x x x x x x x x x x x x x x Medie APNR 

MS15.3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Medie APNR 

Obiectiv specific 16 Dezvoltarea și întreținerea infrastructurii de administrare și vizitare 

MS16.1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Medie APNR 

MS16.2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Medie APNR 

Obiectiv specific 17: Raportări 

MS17.1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Medie APNR 

Obiectiv specific 18: Informarea și conștientizarea publicului privind conservarea capitalului natural 

MS18.1  x    x    x    x    x   Medie APNR 
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Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 

Prioritate 
Responsabil/ 

Parteneri T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

MS18.2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Medie APNR 

MS18.3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Medie APNR 

MS18.4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Medie APNR 

MS18.5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Medie APNR 

MS18.6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Medie APNR 

Menţinerea şi promovarea activităţilor durabile de exploatare a resurselor naturale 

Obiectiv specific 19: Promovarea utilizării durabile a resurselor naturale 

MS19.1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Medie APNR 

MS19.2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Medie APNR 

MS19.3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Medie APNR 

MS19.4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Medie APNR 
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9. PLANUL DE MONITORIZARE A ACTIVITĂȚILOR 

9.1. Raportări periodice 

Tabel nr. 57                                                                                               

Nr. Denumire 

Moment 

raportare Activități incluse în raportare 

An Trimestru 

1 Raportare 

anul 1 

1 4 MS.1.1.1, MS.1.1.2, MS.1.1.3, MS.1.1.4, MS.1.2.1, MS.1.2.2, MS.1.2.3, MS.1.2.4, MS.1.3.1, MS.1.3.2, 

MS.1.3.3, MS.1.4.1, MS.1.4.2, MS.1.4.3, MS.1.4.4, MS.1.4.5, MS.1.4.6, MS.1.4.7, MS.1.4.8, MS.1.4.9, 

MS.1.5.1, MS.2.1.1, MS.2.1.2, MS.2.2.1, MS.2.3.1, MS.2.4.1, MS.2.5.1, MS.3.1.1, MS.3.1.2, MS.3.1.3, 

MS.3.1.4, MS.3.1.5, MS.3.1.6, MS.3.1.7, MS.3.1.8, MS.3.1.9, MS.3.1.10, MS.3.1.11, MS.3.1.12, MS.3.1.13, 

MS.3.1.14, MS.3.1.15, MS.3.1.16, MS.4.1.1, MS.5.1.1, MS.5.1.2, MS.5.1.3, MS.5.1.4, MS.5.1.5, MS.6.1.1, 

MS.7.1.1, MS.7.1.2, MS.7.1.3, MS.7.1.4, MS.7.2.1, MS.7.3.1, MS.7.3.2, MS.7.3.3, MS.7.3.4, MS.8.1.1, 

MS.8.1.2, MS.8.1.3, MS.8.1.4, MS.8.2.1, MS.8.2.2, MS.8.2.3:, MS.8.2.4, MS.8.3.1, MS.8.4.1, MS.8.5.1, 

MS.9.1.1, MS.9.1.2, MS.9.1.3, MS.9.1.4, MS.9.1.5, MS.9.1.6, MS.9.1.7, MS.9.2.1, MS.9.2.2, MS.9.2.3, 

MS.9.3.1, MS.9.3.2, MS.9.3.4, MS.9.4.1, MS.9.4.2, MS.9.4.3, MS.9.4.4, MS.9.5.1, MS.9.5.2, MS.9.5.3, 

MS.9.5.4, MS.9.6.1, MS.9.6.2, MS.9.7.1, MS.9.7.2, MS.9.7.3, MS.9.8.1, MS.9.8.2, MS.9.8.3, MS.9.9.1, 

MS.9.9.2, MS.10.1.1, MS.10.1.2, MS.10.4.1, MS.10.4.2, MS.10.5.1, MS.10.5.2, MS.11.1, MS.12.1, MS12.2, 

MS12.3, MS12.4, MS12.5, MS13.1, MS13.2, MS13.3, MS14.1, MS14.2, MS15.1, MS15.2, MS15.3, 

MS16.1, MS16.2, MS17.1, MS18.1, MS18.2, MS18.3, MS18.4, MS18.5, MS18.6, MS19.1, MS19.2, 

MS19.3, MS19.4. 
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2 Raportare 

anul 2 

2 4 MS.1.1.1, MS.1.1.2, MS.1.1.3, MS.1.1.4, MS.1.2.1, MS.1.2.2, MS.1.2.3, MS.1.2.4, MS.1.2.5, MS.1.2.6, 

MS.1.3.1, MS.1.3.2, MS.1.3.3, MS.1.4.1, MS.1.4.2, MS.1.4.3, MS.1.4.4, MS.1.4.5, MS.1.4.6, MS.1.4.7, 

MS.1.4.8, MS.1.4.9, MS.1.5.1, MS.2.1.1, MS.2.1.2, MS.2.2.1, MS.2.3.1, MS.2.4.1, MS.2.5.1, MS.3.1.1, 

MS.3.1.2, MS.3.1.3, MS.3.1.4, MS.3.1.5, MS.3.1.6, MS.3.1.7, MS.3.1.8, MS.3.1.9, MS.3.1.10, MS.3.1.11, 

MS.3.1.12, MS.3.1.13, MS.3.1.14, MS.3.1.15, MS.3.1.16, MS.4.1.1, MS.5.1.1, MS.5.1.2, MS.5.1.3, 

MS.5.1.4, MS.5.1.5, MS.6.1.1, MS.7.1.1, MS.7.1.2, MS.7.1.3, MS.7.1.4, MS.7.2.1, MS.7.3.1, MS.7.3.2, 

MS.7.3.3, MS.7.3.4, MS.8.1.1, MS.8.1.2, MS.8.1.3, MS.8.1.4, MS.8.2.1, MS.8.2.2, MS.8.2.3:, MS.8.2.4, 

MS.8.3.1, MS.8.4.1, MS.8.5.1, MS.9.1.1, MS.9.1.2, MS.9.1.3, MS.9.1.4, MS.9.1.5, MS.9.1.7, MS.9.2.1, 

MS.9.2.2, MS.9.2.3, MS.9.3.1, MS.9.3.2, MS.9.4.1, MS.9.4.2, MS.9.4.3, MS.9.4.4, MS.9.4.6, MS.9.4.7, 

MS.9.4.8, MS.9.4.9, MS.9.5.1, MS.9.5.2, MS.9.5.3, MS.9.5.4, MS.9.6.1, MS.9.6.2, MS.9.7.1, MS.9.7.2, 

MS.9.7.3, MS.9.8.1, MS.9.8.2, MS.9.8.3, MS.9.9.1, MS.9.9.2, MS.10.1.1, MS.10.1.2, MS.10.2.1. MS.10.3.1, 

MS.10.4.1, MS.10.4.2, MS.10.5.1, MS.10.5.2, MS.11.1, MS.12.1, MS12.2, MS12.3, MS12.4, MS12.5, 

MS13.1, MS13.2, MS13.3, MS14.1, MS14.2, MS15.1, MS15.2, MS15.3, MS16.1, MS16.2, MS17.1, 

MS18.1, MS18.2, MS18.3, MS18.4, MS18.5, MS18.6, MS19.1, MS19.2, MS19.3, MS19.4. 

3 Raportare 

anul 3 

3 4 Toate măsurile 

4 Raportare 

anul 4 

4 4 MS.1.1.1, MS.1.1.2, MS.1.1.3, MS.1.1.4, MS.1.2.1, MS.1.2.2, MS.1.2.3, MS.1.2.4, MS.1.2.6, MS.1.3.1, 

MS.1.3.2, MS.1.3.3, MS.1.4.1, MS.1.4.2, MS.1.4.3, MS.1.4.4, MS.1.4.5, MS.1.4.6, MS.1.4.7, MS.1.4.8, 

MS.1.4.9, MS.1.5.1, MS.2.1.1, MS.2.1.2, MS.2.2.1, MS.2.3.1, MS.2.4.1, MS.2.5.1, MS.3.1.1, MS.3.1.2, 

MS.3.1.3, MS.3.1.4, MS.3.1.5, MS.3.1.6, MS.3.1.7, MS.3.1.8, MS.3.1.9, MS.3.1.10, MS.3.1.11, MS.3.1.12, 

MS.3.1.13, MS.3.1.14, MS.3.1.15, MS.3.1.16, MS.4.1.1, MS.5.1.1, MS.5.1.2, MS.5.1.3, MS.5.1.4, MS.5.1.5, 



403 

 

MS.6.1.1, MS.7.1.1, MS.7.1.2, MS.7.1.3, MS.7.1.4, MS.7.2.1, MS.7.3.1, MS.7.3.2, MS.7.3.3, MS.7.3.4, 

MS.8.1.1, MS.8.1.2, MS.8.1.3, MS.8.2.1, MS.8.2.2, MS.8.2.3:, MS.8.2.4, MS.8.3.1, MS.8.4.1, MS.8.5.1, 

MS.9.1.1, MS.9.1.2, MS.9.1.3, MS.9.1.4, MS.9.1.5, MS.9.1.7, MS.9.2.1, MS.9.2.2, MS.9.2.3, MS.9.3.1, 

MS.9.3.2, MS.9.4.1, MS.9.4.2, MS.9.4.3, MS.9.4.4, MS.9.4.6, MS.9.4.7, MS.9.4.8, MS.9.4.9, MS.9.5.1, 

MS.9.5.2, MS.9.5.3, MS.9.5.4, MS.9.6.1, MS.9.6.2, MS.9.7.1, MS.9.7.2, MS.9.7.3, MS.9.8.1, MS.9.8.2, 

MS.9.8.3, MS.9.9.1, MS.9.9.2, MS.10.1.1, MS.10.1.2, MS.10.3.1, MS.10.4.1, MS.10.4.2, MS.10.5.1, 

MS.10.5.2, MS.11.1, MS.12.1, MS12.2, MS12.3, MS12.4, MS12.5, MS13.1, MS13.2, MS13.3, MS14.1, 

MS14.2, MS15.1, MS15.2, MS15.3, MS16.1, MS16.2, MS17.1, MS18.1, MS18.2, MS18.3, MS18.4,  

MS18.5, MS18.6, MS19.1, MS19.2, MS19.3, MS19.4. 

5 Raportare 

anul 5 

5 4 MS.1.1.1, MS.1.1.2, MS.1.1.3, MS.1.1.4, MS.1.1.5, MS.1.2.1, MS.1.2.2, MS.1.2.3, MS.1.2.4, MS.1.2.5, 

MS.1.2.6, MS.1.3.1, MS.1.3.2, MS.1.3.3, MS.1.4.1, MS.1.4.2, MS.1.4.3, MS.1.4.4, MS.1.4.5, MS.1.4.6, 

MS.1.4.7, MS.1.4.8, MS.1.4.9, MS.1.5.1, MS.2.1.1, MS.2.1.2, MS.2.2.1, MS.2.3.1, MS.2.4.1, MS.2.5.1, 

MS.3.1.1, MS.3.1.2, MS.3.1.3, MS.3.1.4, MS.3.1.5, MS.3.1.6, MS.3.1.7, MS.3.1.8, MS.3.1.9, MS.3.1.10, 

MS.3.1.11, MS.3.1.12, MS.3.1.13, MS.3.1.14, MS.3.1.15, MS.3.1.16, MS.4.1.1, MS.5.1.1, MS.5.1.2, 

MS.5.1.3, MS.5.1.4, MS.5.1.5, MS.6.1.1, MS.7.1.1, MS.7.1.2, MS.7.1.3, MS.7.1.4, MS.7.2.1, MS.7.3.1, 

MS.7.3.2, MS.7.3.3, MS.7.3.4, MS.8.1.1, MS.8.1.2, MS.8.1.3, MS.8.1.4, MS.8.2.1, MS.8.2.2, MS.8.2.3:, 

MS.8.2.4, MS.8.3.1, MS.8.4.1, MS.8.5.1, MS.9.1.1, MS.9.1.2, MS.9.1.3, MS.9.1.4, MS.9.1.5, MS.9.1.7, 

MS.9.2.1, MS.9.2.2, MS.9.2.3, MS.9.3.1, MS.9.3.2, MS.9.4.1, MS.9.4.2, MS.9.4.3, MS.9.4.4, MS.9.4.6, 

MS.9.4.7, MS.9.4.8, MS.9.4.9, MS.9.5.1, MS.9.5.2, MS.9.5.3, MS.9.5.4, MS.9.6.1, MS.9.6.2, MS.9.7.1, 

MS.9.7.2, MS.9.7.3, MS.9.8.1, MS.9.8.2, MS.9.8.3, MS.9.9.1, MS.9.9.2, MS.10.1.1, MS.10.1.2, MS.10.2.1. 

MS.10.3.1, MS.10.4.1, MS.10.4.2, MS.10.5.1, MS.10.5.2, MS.11.1, 
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MS.12.1, MS12.2, MS12.3, MS12.4, MS12.5, MS13.1, MS13.2, MS13.3, MS14.1, MS14.2, MS15.1, 

MS15.2, MS15.3, MS16.1, MS16.2, MS17.1, MS18.1, MS18.2, MS18.3, MS18.4,  

MS18.5, MS18.6, MS19.1, MS19.2, MS19.3, MS19.4. 

 

9.3. Indicarea activității realizate 

Se vor indica trimestrele activităţilor începute, în derulare sau încheiate relativ la momentul în care se face acest lucru. Aceste indicare va da o informaţie 

despre trimestrele în care s-a realizat respectiva activitate, din totalul celor pe care se întinde activitate, de exemplu primele trei trimestre din cele patru 

pe care se întinde activitatea. 

Toate aceste informaţii se vor completa într-un tabel centralizator după cum urmează: 

Tabel nr. 59                                                                                              

Activitate 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

MS.1.1.1.                     

MS.1.1.2                     

MS.1.1.3                     

MS.1.1.4                     

......... 

MS19.4 
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10. ANEXE LA PLANUL DE MANAGEMENT 

Anexa 1- Regulamentul ariilor naturale protejate 

Anexa 2.1 -Harta localizării ariilor protejate 

Anexa 2.2 -Harta limitelor și a suprapunerilor ariilor naturale protejate 

Anexa 3 -Harta zonării interne a Parcului Național Retezat 

Anexa 4 -Coordonatele punctelor de contur ale zonelor interne din Parcul Național Retezat 

Anexa 5 -Harta geologică 

Anexa 6 -Harta hidrografică 

Anexa 7 -Harta solurilor 

Anexa 8 -Harta temperaturilor medii multianuale 

Anexa 9 -Harta precipitațiilor medii multianuale 

Anexa 10 -Hărțile distribuției ecosistemelor 

Anexa 11 -Hărțile de distribuție a habitatelor de interes comunitar 

Anexa 12 -Hărți de distribuție plante 

Anexa 13 -Hărți distribuție nevertebrate 

Anexa 14 -Hărți distribuție ihtiofaună 

Anexa 15 -Hărțile de distribuție a herpetofaunei 

Anexa 16 -Hărți distribuție păsări sălbatice 

Anexa 17 -Hărți distribuție mamifere 

Anexa 18 -Harta administrativă 

Anexa 19- Harta utilizării terenurilor 

Anexa 20 -Harta juridică a terenului 

Anexa 21 -Harta tipurilor de proprietate a terenului 

Anexa 22 -Harta infrastructurii rutiere 

Anexa 23 -Harta perimetrului construit 

Anexa 24 -Harta construcțiilorși elementelor de infrastructură 

Anexa 25 -Obiective și structuri turistice 

Anexa 26 -Hărțile presiunilor actuale 

Anexa 27 -Harțile amenințărilor potentiale 

Anexa 28 -Harta încărcăturii optime la pășunat 

Anexa 29 -Descrierea generală a speciilor și habitatelor de interes conservativ 

Anexa 30 -Descrierea ecosistemelor a habitatelor românești  

Anexa 31 -Evaluarea impacturilor asupra speciilor și habitatelor 

Anexa 32 -Evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor 
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Anexa 33 –Bibliografie 

Anexa 34 – Fotografii  

Anexa 35 –Date geospețiale GIS 


