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Abrevieri și prescurtări 

AP  Arie Protejată (se referă atât la rezervații cât și la situl de interes comunitar) 

APM Agenție de Protecția Mediului 

IUCN Uniunea Internațională de Conservare a Naturii (UICN) – International Union 
for Conservation of Nature (IUCN)  

SCI Sit de Importanță Comunitară 

Situl Șard  Sitului de Interes Comunitar Poienile de la Șard ROSCI0356 

FS  Formularul standard 

UAT Unitate Administrativ Teritorială 

UVM Unitate Vită Mare 

 
Glosar de termeni utilizați în Planul de management 

Formular 
standard 

documentul în care se redau principalele caracteristici ale siturilor Natura 2000 precum 
și informații despre speciile și habitatele pentru care au fost desemnate 

Habitate de 
interes de 

habitate de interes comunitar incluse în Formularul standard sau habitate importante 
pentru speciile de interes comunitar incluse în Formularul standard - ca loc de hrănire, 
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conservare reproducere, adăpost- habitate rare la nivel național. 

Habitat de 
interes 
comunitar 

habitate naturale de interes comunitar - acele tipuri de habitate care: 
a) sunt în pericol de dispariție în arealul lor natural; 
b) au un areal natural redus ca urmare a restrângerii acestuia sau datorită faptului că în 
mod natural suprafața sa este redusă; 
c) sunt eșantioane reprezentative cu caracteristici tipice pentru una sau mai multe 
dintre cele 5 regiuni biogeografice specifice pentru România: alpină, continentală, 
panonică, stepică și pontică. 

Specii de interes 
de conservare  

specii de interes comunitar, incluse în Formularul standard sau specii importante pentru 
speciile de interes comunitar, incluse în Formularul standard - de exemplu pentru că 
sunt sursă hrană – sau specii rare protejate la nivel național 

Specii de interes 
comunitar 

speciile care pe teritoriul Uniunii Europene sunt: periclitate, vulnerabile, rare 

Direcție de 
management 

în sensul utilizat în acest PM, termenul descrie ceea ce se dorește a se realiza prin 
Activități și măsuri de management. Se definesc pentru o perioadă de cel puțin 5 ani, 
detalierea Activităților/acțiunilor specifice urmând să fie făcută în planurile de lucru 
anuale. Capitolul D5 prezintă câteva acțiuni de importanță critică sau recomandate (a se 
vedea introducerea de la acest capitol). 

Activitate de 
management 

una sau mai multe acțiuni care contribuie la obținerea rezultatelor dorite pentru fiecare 
direcție de management, cum ar fi, de exemplu, Activități de patrulare, control, 
educație, realizarea unor trecători pentru pești sau distrugerea parțială a pragurilor de 
fund pentru a ajuta menținerea speciei, etc. Acestea sunt parțial descrise la Capitolul D5 
și se stabilesc cu ocazia întocmirii planurilor de lucru anuale. 

Măsuri de 
management 

sunt reguli specifice de utilizare a terenurilor și resurselor din AP impuse de statutul de 
AP, respectiv de necesitatea atingerii obiectivelor AP, de obicei incluse în Regulamentul 
AP. Exemplu: cosirea pajiștilor de interes de conservare numai după data de 1 iulie 

Management 
adaptabil 

acțiunile de management sunt astfel definite încât să permită adaptarea la modificări 
ale sistemelor naturale intervenite pe perioada de aplicare a planului de management 
sau redefinirea Activităților și măsurilor de management, dacă prin monitorizare se 
dovedește că acest lucru este necesar 

Management 
participativ 

planificarea și implementarea Activităților de management se face cu implicarea / 
participarea factorilor interesați 

Management 
activ 

în cazul prezentului document, termenul se folosește pentru a indica necesitatea 
realizării unor Activități și măsuri de management destinate special menținerii stării 
favorabile de conservare a speciilor și habitatelor de interes de conservare sau refacerii 
acestei stări. Fără Activitățile și măsurile respective, valorile de interes conservativ se 
pot degrada sau pot dispărea, cum ar fi de exemplu pierderea de habitate importante 
de pajiști în cazul necosirii fânețelor. 

Activități cu 
impact 

Activitățile care au asemenea caracteristici încât se consideră că generează un impact 
asupra habitatelor și/sau a speciilor. Cele cu impact semnificativ sunt definite de 
legislație. 

 
Mulțumiri 
Planul de management a fost elaborat de un grup de lucru din care au făcut parte reprezentanți ai APM Cluj 
Napoca, Asociației Apathy Istvan Egyesület, specialiști de SC Greenviro S.R.L. și Fundația ProPark. 
Mulțumiri speciale revin membrilor grupului de lucru, respectiv: Szabo Anna, Nagy H. Beata, Paul Beldean, 
Ligia Stanca. 
Planul a fost elaborat de echipa Greenviro S.R.L. constituită din Erős Katalin și Mihai Platon, sub coordonarea 
și cu sprijinul echipei ProPark: Erika Stanciu, Ruxandra Nițu. 
Mulțumiri se cuvin de asemenea biologilor și ecologilor care au furnizat datele folosite în plan așa cum se 
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prezintă la începutul capitolului B.3 Mediul Biotic, precum și celor care au contribuit cu informații și 
comentarii la realizarea și finalizarea planului. 
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Ce conține Planul de Management? 

Ghid succint pentru o mai bună înțelegere a structurii și conținutului 
 
Planul de management este structurat în așa fel încât să se poată face o analiză cât mai bună a informațiilor 
de care se dispune la data elaborării. Informațiile și analizele sunt redate astfel încât detaliile tehnice să fie 
prezentate cât mai succint pentru fiecare din domeniile la care se face referire – în principal ecologie, 
biologie, hidrologie, silvicultură, agricultură și altele – dar suficiente pentru a permite o bună înțelegere a 
legăturilor între situația actuală, tendințele de viitor și măsurile de management planificate. În cele ce 
urmează se redă foarte pe scurt ce conține fiecare capitol, sperând că astfel vom ajuta la înțelegerea mai 
ușoară a conținutului Planului de Management, permițând cititorului să se concentreze pe capitolele care îl 
interesează în mod deosebit.  
 
Sumar  - redă succint aspectele principale din Plan 
 
A. Introducere – De ce plan de management?  
De ce este nevoie de planul de management și care sunt prevederile legale în baza cărora s-a elaborat.  
 
B. Descrierea AP – Care este situația actuală în AP? – aspecte care explică și /sau influențează AP 
Conține o descriere a situației actuale a AP, ca și cum s-ar ”fotografia” zona la momentul elaborării Planului 
de Management, pentru a se cunoaște situația actuală. Descrierea conține informații utile pentru elaborarea 
strategiei și a măsurilor de management (Capitolul D). Informațiile sunt relevante pentru elaborarea celorlalte 
capitole din PM. 
 
B.1. Informații generale  

 unde se află AP și ce suprafață are,  

 situația proprietarilor și gestionarilor de terenuri și resurse naturale,  

 cine sunt cei ce au interese și care desfășoară activități în AP – factori interesați, 

 ce resurse are și ce activități s-au desfăşurat până în prezent în AP. 
 
B.2. Descrierea mediului fizic și biotic  
B.2.1. informații minime despre relief, rețeaua de ape, climă - factori ce determină prezența habitatelor și 
speciilor 
B.2.2. situația actuală cu privire la prezența speciilor și habitatelor – prezentarea rezultatelor inventarierilor 
de teren – va fi reflectată și în hărțile din anexe. 
 
B.3. Informații socio-economice și culturale  
Aria protejată nu este ”ruptă” de contextul socio-economic. Ceea ce se întâmplă în zonă influențează în mod 
semnificativ biodiversitatea. În cazul acestui sit legătura semnificativă este cu un mic grup de proprietari și 
utilizatori ai terenurilor din sit. care influențează semnificativ managementul AP, întrucât activitățile lor sunt 
cele care au impact asupra naturii. 
 
B.4. Informare, conştientizare, educare – activități desfășurate până în prezent. Ariile protejate au un rol 
important pentru educare și conștientizare cu privire la importanța protecției naturii. Este important să se 
știe ce s-a făcut până în prezent pentru a ajuta la planificarea acestui gen de activități pe viitor.   
 
C. Evaluarea situaţiei actuale - Ce trebuie să păstrăm / îmbunătățim în zonă și de ce sunt necesare măsuri de 
management. Care sunt presiunile și amenințările? 
Informațiile de la capitolul C sunt analizate din perspectiva conservării valorilor pentru care au fost declarate 
ariile protejate.  
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C.1. Valori – Ce trebuie să menținem sau să îmbunătățim în AP? - Valori 
Se descriu valorile care trebuie păstrate sau îmbunătățite. În cazul siturilor Natura 2000 este vorba, 
obligatoriu, despre habitatele și speciile pentru care au fost declarate, conform Formularului standard, dar au 
fost identificate și alte specii și habitate, respectiv alte valori considerate importante pentru zonă. Pe aceste 
valori se concentrează acțiunile de management pe viitor (Capitolul D4).  
 
C.2. Presiuni și amenințări: Ce trebuie reglementat pentru a menține sau îmbunătăți valorile? Presiuni și 
amenințări 
Sunt descrise activitățile umane care, din cauza modului în care se desfășoară, au un impact asupra valorilor 
sau pot avea impact pe viitor.  
 
C.3. Evaluare – Care este starea actuală și tendințele în viitor în ce privește valorile AP?  
Se analizează dacă valorile sunt în stare corespunzătoare și care va fi evoluția amenințărilor? 
Analiza se face în baza celor descrise la Capitolul B.1 cu referire doar la valorile identificate în capitolul C.1. și 
luând în calcul tendințele viitoare din perspectiva amenințărilor identificate în capitolul C.2.  
 
D. Strategia de management – Ce vrem pentru zonă pe viitor? Cum se va face managementul? 
Natura și resursele naturale nu pot fi gestionate eficient pe termen scurt. Trebuie să definim ce anume vrem 
să obținem pe o perioadă mai lungă, iar PM stabilește țelul și obiectivele (capitolele D1 și D2) și descrie ce 
anume ar trebui făcut în următorii cinci ani (capitolele D4 și D5) pentru a ne apropia de realizarea țelului 
propus. Cunoscând valorile, situația lor actuală, presiunile și amenințările la care sunt supuse, se definește o 
strategie pe termen mediu sau lung, răspunzând la întrebările de mai jos.  
 
D.1. Țelul – Cum vrem să arate AP peste 50 de ani? 
 
D.2. Strategia de management –  
Care este strategia pe termen mediu, definită în baza informațiilor din capitolele B și C? Domeniile pe care se vor 
concentra eforturile de management și obiectivele pentru fiecare din acestea. 
Se descrie cum anume va fi organizat managementul, definind domeniile pe care vor fi desfășurate 
activitățile de management și ce anume vrem să obținem pe fiecare din aceste domenii -obiective-. 
 
D.3. Planul operațional pe cinci ani – Ce acțiuni de management sunt necesare pentru a realiza obiectivele 
definite la Capitolul D.3?  
Ce trebuie făcut în următorii cinci ani pentru a ne asigura că se menține sau se îmbunătățește starea speciilor 
și a habitatelor, respectiv a celorlalte valori, se reduc amenințările și se asigură un cadru corespunzător 
pentru ca zona să poată beneficia de o dezvoltare durabilă. 
 
D.4. Activități și măsuri de management specifice pentru implementarea planului operațional  – Cum 
anume se pot realiza acțiunile din Planul operațional? Exemple de activități și măsuri de management 
Se dau exemple de activități și măsuri de management, eventual restricții pentru câteva din acțiunile de 
management definite în capitolul D.4. Acest capitol cuprinde prevederi care, cel puțin parțial, se regăsesc și în 
Regulament.  
 
E. Asigurarea implementării Planului de Management – Cum se implementează în mod eficient Planul de 
Management?  
 
E.1. Sistemul de luare a deciziilor – Cine ia deciziile în cazul în care trebuie modificate anumite prevederi din 
Planul de Management? 
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E.2. Resurse necesare pentru implementarea Planului de Management – Ce resurse umane și financiare sunt 
necesare pentru realizarea activităților din PM? 
 
E.3. Monitorizarea implementării Planului de Management – Cum apreciem dacă ne atingem obiectivele și cum 
ne asigurăm că măsurile de management sunt adaptate – dacă este necesar - pentru atingerea obiectivelor? 
 



 
Planul de management al Sitului de Interes Comunitar Poienile de la Şard ROSCI0356 

 

 Pag. 9 din 48 

Sumar 
Acest plan de management a fost elaborat cu scopul de a ajuta la refacerea sitului Poienile de la Șard, sit ce 
găzduiește specii de plante și animale importante pentru echilibrul natural și pentru societatea umană, valori 
care sunt recunoscute atât la nivel național cât și la nivelul Uniunii Europene. Inventarierile din perioada 
elaborării planului de management au demonstrat că activitățile antropice nereglementate au dăunat 
speciilor valoroase din această zonă, iar pentru readucerea lor în areal sunt necesare măsuri care să 
favorizeze refacerea habitatelor.  
 
Această arie protejată poate fi importantă pentru acțiuni de educație și recreere, reprezentând o oază 
naturală în apropierea orașul Cluj. Ca urmare, refacerea valorilor naturale de aici devine importantă nu numai 
din perspectiva obligației legale de a se menține habitatele și speciile rare, dar și din cea a îmbunătățirii 
condițiilor de viață ale clujenilor. 
 
Planul de management al Sitului Poienile de la Șard conține o descriere succintă a ariei protejate, o 
prezentare a valorilor și amenințărilor identificate, o evaluare a tendințelor și, în baza acestora, stabilește 
măsurile de management în planul operațional.  
 
Un obiectiv extrem de important pentru această arie protejată, este asigurarea menținerii și refacerii stării 
favorabile de conservare pentru toate speciile de interes comunitar, așa cum se prevede în directivele 
europene de conservare a naturii.  
 
Pentru păstrarea acestor valori vor fi planificate și realizate măsuri de management variate, grupate în acest 
plan astfel: 

Programul 1: Conservarea speciilor de interes comunitar 
Obiectiv specific: Refacerea habitatului și asigurarea prezenței plantelor gazdă prin 
managementul durabil al pajiștilor din sit. 
Programul 2: Conștientizare și educație 
Obiectiv specific: Asigurarea colaborării și sprijinului factorilor interesați principali pentru 
refacerea habitatului și îmbunătățirea nivelului de înțelegere a importanței naturii de către copii 
Programul 3: Management și monitorizare 
Obiectiv specific: Asigurarea resurselor necesare pentru managementul sitului și monitorizarea 
biodiversității și a activităților umane.  

 
Realizarea acestor programe nu este doar responsabilitatea celui ce administrează aria protejată, respectiv a 
Custodelui, întrucât legea prevede responsabilități și obligații, atât pentru toți proprietarii și administratorii 
de terenuri, cât și pentru autorități. Ca urmare, este foarte important ca implementarea planului de 
management să se facă în parteneriat și prin colaborare cu factorii interesați.  
Planul se constituie într-un ghid extrem de important nu numai pentru administratorul ariei protejate, cât și 
pentru autorități, instituții, proprietari și administratori de terenuri. 
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A. Introducere 
A.1. Scopul Planului de Management 
Planul de management a fost elaborat în vederea stabilirii măsurilor de management și de monitorizare 
pentru Situl de Interes Comunitar Poienile de la Şard ROSCI0356, numit în continuare Situl Șard, astfel încât 
să se realizeze obiectivele pentru care a fost desemnat situl. 
 
Este un sit foarte mic, constituit în principal din pajiști utilizate de localnici.  
 
Planul de management stabilește responsabilitatea implementării măsurilor speciale de management pentru 
conservarea și utilizarea durabilă a resurselor naturale, impunând implicarea nu numai a administratorului, 
dar și a autorităților, așa cum se precizează în articolul 21 aliniatul 6 al OUG 57/2007: ”Autorităţile locale şi 
naţionale cu competenţe şi responsabilităţi în reglementarea activităţilor din ariile naturale protejate sunt 
obligate să instituie, de comun acord cu administratorii ariilor naturale protejate şi, după caz, cu autoritatea 
publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor, măsuri speciale pentru conservarea sau utilizarea 
durabilă a resurselor naturale din ariile naturale protejate, conform prevederilor planurilor de management.” 
Ca urmare, Planul operațional detaliat, de la Capitolul D.4, stabilește responsabilitățile pentru implementarea 
acțiunilor de management. 
 
Planul de management este un instrument util pentru a atrage atenția asupra importanței naturii și a 
resurselor naturale pentru dezvoltarea comunităților și a necesității menținerii acestora pentru generațiile 
viitoare. În vederea asigurării bazelor pentru dezvoltare durabilă a zonei, prevederile Planului de 
management vor fi integrate în planurile strategice relevante, conform articolului 21 aliniatul 5: ”Planurile de 
amenajare a teritoriului, cele de dezvoltare locală şi naţională, precum şi orice alte planuri de 
exploatare/utilizare a resurselor naturale din aria naturală protejată vor fi armonizate de către autorităţile 
emitente cu prevederile planului de management.” 
 
A.2. Baza legală a Planului de Management  
Baza legală este constituită de Legea nr. 49/2011 – pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei 
sălbatice, cu modificări aduse de Ordonanța nr. 20/2014. Art. 211. prevede următoarele:  

 alineatul 2 - planurile de management şi regulamentele se elaborează de către custozii acestora, se 
avizează de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului/structurile din subordinea acesteia, după caz, 
şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor, cu 
avizul autorităţilor publice centrale din domeniul culturii și consultării autorităților publice centrale din 
domeniul dezvoltării regionale și administrației publice, agriculutrii și silviculturii. În cazul în care nu există 
custozi sau în situația în care planurile de management sunt elaborate în cadrul unor proiecte cu finanțare 
națională/europeană, acestea pot fi elaborate și de alte entități, urmând să fie însușite de către custozi, în 
procesul elaborării și respectiv, al aprobării acestora. 

                                                 
1 Conform ORDONANȚEI nr. 20/2014 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului 57/2007 privind 
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice 
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 alineatul 7 - Ariile naturale protejate de interes comunitar sunt create pentru impunerea unor măsuri 
speciale în vederea conservării unor habitate naturale şi/sau specii sălbatice de interes comunitar. În cazul 
suprapunerii totale a ariilor naturale protejate, se va realiza un singur plan de management, ţinând cont de 
respectarea categoriei celei mai restrictive de management.  
 
B. Descrierea Sitului Natura 2000 Poienile de la Şard ROSCI0356  
B.1. Informaţii Generale  
B.1.1. Localizare 
Situl Şard (cunoscut sub denumirea Poiana Sântivan) se întinde pe o suprafaţă de 47 ha şi este situat în zona 
centrală a judeţului Cluj, fiind situat în întregime în județul Cluj, pe teritoriul administrativ al comunei Baciu, 
respectiv al următoarelor localităţi: comuna Baciu (Baciu, Coruşu, Mera, Popeşti, Rădaia, Suceagu). 
Coordinatele geografice ale centroidului ariei naturale protejate sunt: 386544.6105, 591760.5709 
 
Drumul Naţional European (E81) este paralel cu situl pe direcţia est-vest, la o distanţă cuprinsă între 1-1,5 
km. 
Situl Șard se poate accesa din următoarele localităţi: de pe Drumul Naţional European (E81) din satul Baciu, 
de pe drumurile comunale din satul Popeşti şi satul Coruşu. 

Figura 1. Localizarea Sitului Șard. 
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B.1.2. Cadrul legal şi administrativ pentru management 
Desemnarea, limitele și categoria de management a Sitului Şard 
 
Situl Șard este arie naturală protejată de interes comunitar – categoria sit de importanţă comunitară conform 
Directivei Consiliului 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră 
sălbatică, desemnat prin Ordinul Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 2387/2011 privind instituirea regimului 
de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice 
europene Natura 2000 în România. 
 
Limitele Sitului Șard au fost stabilite prin Ordinul Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 2387/2011 privind 
instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a 
reţelei ecologice europene Natura 2000 în România. Harta este pusă la dispoziția factorilor interesați de către 
autoritatea publică centrală pentru protecția mediului prin intermediul paginii de internet 
http://www.mmediu.ro/protectia_naturii/protectia_naturii.htm, conform actului normativ menţionat, 
precum și în Anexa 1.  
 
Pe suprafaţa Sitului Şard nu se regăsesc alte arii protejate. 
 
Situl Șard se încadrează la categoria de management IV definită de UICN– Arii protejate cu management activ 
al habitatului / speciei, având caracterul unei rezervații mici, în care sunt necesare măsuri de management 
activ pentru conservarea habitatelor și/sau a speciilor pentru care a fost desemnat. 
 
Arii protejate limitrofe 
 
În imediata apropiere a sitului se găsesc Pădurea de Stejar Pufos de la Hoia ROSCI0146, Făgetul Clujului -
Valea Morii ROSCI0074 şi Dealurile Clujului Est ROSCI0295. 
 
Administrarea Sitului Şard  
În prezent situl nu are custode desemnat, responsabilitatea pentru menținerea lui revenind Agenției de 
Protecția Mediului Cluj.  
 
B.1.3. Drepturi de proprietate, administrare şi folosinţă a terenurilor 
Din punct de vedere al drepturilor de proprietate, administrare şi folosinţă a terenurilor din Situl Şard situația 
este următoarea: 

 proprietari sunt persoane fizice din localitatea Baciu 

 drept de folosință se acordă de către unii proprietari, pe bază de înțelegere verbală unui proprietar 
de oi din localitatea Baciu, care pășunează situl cu cca. 500 de oi. 
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B.1.4. Factorii interesaţi  
 
Tabel 1. Analiza factorilor interesaţi identificaţi în procesul de realizare a planului de management 

Instituţii, organizaţii, grupuri de interese 
pe categorii stabilite pe baza rolului 

şi/sau a interesului în AP 
Rol / interes 

Capacitatea/posibilitatea de a 
influenţa decizii importante de 

management: 
(+++ puternic/++ mediu/+ 

redus) 

Autorităţi de mediu, de reglementare şi control activităţi 

Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice 

Asigurarea cadrului legislativ,, 
implementarea politicilor de mediu 
la nivel naţional, responsabil pentru 
sistemul de arii protejate. 

+++ 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj 
(APM Cluj) 

Gestionarea, avizarea şi controlul 
sitului protejat 

+++ 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale (MADR) 

Reglementarea activităţilor agricole 
şi de dezvoltare rurală 

+++ 

Garda Naţională de Mediu Comisariatul 
Judeţean Cluj 

Inspecţie şi control din punct de 
vedere al protecţiei mediului 
(sancţiuni, amenzi, restricţii) 

++ 

Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic și 
de Vânătoare Cluj Napoca (ITRSV Cluj) 

Inspecţie şi control în silvicultură şi 
vânătoare. Reglementarea 
managementului forestier din afara 
fondului forestier. 

+ 

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Cluj Ordine publică, urmărire penală, etc. ++ 

Inspectoratul de Jandarmeria Judeţean 
Cluj 

Ordine publică ++ 

Acordarea şi controlul plăţilor pe suprafaţă 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură Cluj (APIA Cluj) 

Derulează fondurile europene 
pentru implementarea măsurilor de 
sprijin finanţate din Fondul 
European pentru Garantare în 
Agricultură (FEGA) 

+++ 

Autorităţi ale administraţiei publice locale 

Consiliul Judeţean Cluj Planificare teritorială şi strategică  ++ 

Instituţia Prefectului Judeţului Cluj 

Asigură realizarea intereselor 
naţionale, aplicarea şi respectarea 
Constituţiei, a legilor, a hotărârilor şi 
ordonanţelor Guvernului, a 
celorlalte acte normative, precum şi 
a ordinii publice 

+ 

Primăria şi Consiliul Local al Comunei 
Baciu  

Proprietar de teren, rol în planificare 
teritorială şi strategică, respectiv în 
menținerea ariei protejate  

+++ 

Comunităţi şi grupuri de interese locale și regionale 
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Instituţii, organizaţii, grupuri de interese 
pe categorii stabilite pe baza rolului 

şi/sau a interesului în AP 
Rol / interes 

Capacitatea/posibilitatea de a 
influenţa decizii importante de 

management: 
(+++ puternic/++ mediu/+ 

redus) 

Populaţia locală din imediata vecinătate 
a sitului, din localitatea Baciu, Coruşu, 
Mera, Popeşti, Rădaia, Suceagu 

Proprietari de terenuri, gestionari 
şi/sau utilizatori de resurse 

+++ 

Reprezentanţi mass media Informare, conştientizare ++ 

Bisericile din localitățile Baciu, Coruşu, 
Mera, Popeşti, Rădaia, Suceagu 

Conştientizare + 

Vizitatori Recreere + 

Administrare infrastructură   

Societatea Comercială de Distribuţie şi 
Furnizare a Energiei Electrice Electrica 
SA - Filiala Electrica Distribuţie 
Transilvania Nord - Sucursala de 
Furnizare a Energiei Electrice 
Transilvania Nord Cluj-Napoca 

Furnizare energie electrică + 

Transelectrica (Compania Naţională de 
Transport a Energiei Electrice) 

Întreţinere reţea electrică + 

Administrare resurse   

Direcția Silvică Cluj 
Coordonare activităţi în fondul 
forestier de stat și privat, interes 
economic 

++ 

Ocolului Silvic Cluj Management forestier +++ 

Proprietari animale din zonă  Închiriere pajiști +++ 

Școli, universități, muzee, institute de cercetare  

Şcolile din imediata vecinătatea 
localității Baciu 

Activităţi educative, informare, 
conştientizare 

++ 

Universitatea Babeş-Bolyai - Facultatea 
de Biologie şi Geologie și Facultatea de 
Ştiinţa şi Ingineria mediului 

Activităţi educative, monitorizarea 
speciilor şi habitatelor protejate, 
informare, conștientizare 

++ 

Universitatea Sapientia, Departamentul 
de Ştiinţa Mediului 

Activităţi educative, monitorizarea 
speciilor şi habitatelor protejate, 
informare, conştientizare 

+ 

Muzeul Zoologic al Universităţii Babeş-
Bolyai 

Activităţi educative, monitorizarea 
speciilor şi habitatelor protejate, 
informare, conştientizare 

+ 

Vivariul Universităţii Babeş-Bolyai 
Activităţi educative, monitorizarea 
speciilor şi habitatelor protejate, 
informare, conştientizare 

+ 
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Instituţii, organizaţii, grupuri de interese 
pe categorii stabilite pe baza rolului 

şi/sau a interesului în AP 
Rol / interes 

Capacitatea/posibilitatea de a 
influenţa decizii importante de 

management: 
(+++ puternic/++ mediu/+ 

redus) 

Institutul de Cercetări Biologice Cluj-
Napoca 

Cercetare + 

Organizaţii neguvernamentale    

Asociaţia „Apáthy István Egyesület” 
ONG susţinerea şi îmbunatăţirea 
învăţământului superior în limba 
maghiară şi ocrotirea naturii 

++ 

Societatea Ornitologică Română Birou 
Teritorial Cluj 

ONG protecţia mediului ++ 

Societatea Lepidopterologică Română ONG protecţia mediului ++ 

Asociaţia Ecouri Verzi Cluj-Napoca ONG protecţia mediului ++ 

Asociaţia Transilvania Verde – Zöld 
Erdély Egyesület 

ONG protecţia mediului ++ 

Asociaţia pentru Protecţia Păsărilor şi a 
Naturii Grupul Milvus 

ONG protecţia mediului + 

BÖSZ la Uniunea Studenţească 
Maghiară din Cluj-Napoca 

ONG studenţilor biologi și ecologi + 

Organizaţia Studenţilor pentru Natură ONG studenţilor + 

Societate Organizată Sustenabil (SOS 
Cluj) 

ONG protecţia mediului + 

Centrul Focal Asociaţia pentru 
Monitorizarea şi Conservarea 
Biodiversităţii 

ONG protecţia mediului + 

Asociaţia Green&Wild ONG protecţia mediului + 

Finanţatori   

Fundații, asociații, instituții ce 
gestionează fonduri nerambursabile sau 
sunt interesate în a sprijini activitatea 
AP 

Sprijin pentru activităţi de 
conservare, educaţie, conştientizare 
şi ecoturism, responsabilitate socio-
economică 

++ 

 
B.1.5. Resurse pentru management şi infrastructură  
În prezent nu se alocă resurse pentru management altele decât cele prevăzute în proiectul care asigură 
posibilitatea elaborării planului de management. Nu există infrastructură special realizată sau desemnată 
pentru managementul acestui sit. 
 
Administrare, personal, sistem de decizie, resurse pentru management 
APM Cluj-Napoca are angajați care lucrează la compartimentul Arii Naturale Protejate, în cadrul Serviciului 
Calitatea Factorilor de Mediu au responsabilități legate de ariile protejate care nu au administrator. APM nu 
are resurse alocate în mod special pentru această arie protejată. 
Deciziile în ce privește activitățile de management curent se  iau de către APM Cluj-Napoca. 



 
Planul de management al Sitului de Interes Comunitar Poienile de la Şard ROSCI0356 

 

 Pag. 16 din 48 

 
B.1.6. Planuri și programe relevante pentru managementul AP 
Conform prevederile articolului 21, alineatul (5) din Legea nr. 49/2011 – pentru aprobarea Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, 
a florei și a faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare:  ”Planurile de amenajare a teritoriului, 
cele de dezvoltare locală şi naţională, precum şi orice alte planuri de exploatare/utilizare a resurselor naturale 
din aria naturală protejată vor fi armonizate de către autorităţile emitente cu prevederile planului de 
management.„ 

 
Ca urmare, planurile relevante pentru managementul AP sunt: 

1. Planul Urbanistic General al comunei Baciu, cu perioadă de valabilitate 2008-2018 

2. Amenajamentul silvic al Ocolului Silvic Cluj, cu perioadă de valabilitate 2008-2018 

 
B.1.7. Sistemul de planificare a activităţilor, monitorizare şi raportare 
În prezent APM utilizează un sistem de planificare a activităților, monitorizare și raportare care integrează 
toate ariile protejate din responsabilitatea APM, neexistând un plan detaliat pentru acest sit. Planul de 
management va stabili cadrul pentru un sistem dedicat acestui sit.  
 
B.1.8. Scurt istoric al managementului și al activităților majore de management 
Principalele activități de management pentru acest sit sunt cele desfășurate în cadrul proiectului ”Elaborarea 
planurilor de management integrat pentru siturile de importanţă comunitară ROSCI0074 – Făgetul Clujului – 
Valea Morii, ROSCI0356 – Poienile de la Șard și ROSCI0394 – Someșul Mic”, elaborat și implementat de 
Asociația „Apáthy István Egyesület”. 
Până în prezent s-au realizat: 

 inventarul speciilor şi habitatelor de interes comunitar, 

 acțiuni de educație în școli din Cluj-Napoca și din localități relevante pentru sit, 

 expoziţie de fotografie în Cluj-Napoca, 

 întâlniri de consultare ale localnicilor și ale autorităților locale, respectiv a instituțiilor cu responsabilități 
în menținerea acestei arii protejate, 

 articole despre speciile protejate în mass-media locală. 
 

B.2. Mediul fizic 
Datele prezentate în acest capitol se bazează pe studiile elaborate în anul 2014 în urma inventarierilor de 
teren după cum urmează: 
 

Denumire studiu/Raport Echipa de lucru Denumire prescurtată 

Hărţi existente privind mediul fizic, conspectul bibliografiei 
de specialitate 

Pál Zoltán-Ferenc 
dr. Imecs Zoltán 
dr. Bartos Elekes 
Zsombor 

RA.2.3. 

Cartarea mediului fizic (geologie, geomorfologie, hidrologie, 
climatologie şi soluri) bazat pe rezultatele datelor de teren 

RA.3.2. 

 
B.2.1. Aspecte fizico-geografice și geologice 
Situl NATURA 2000 ROSCI0356, Poienile de la Şard se întinde pe o suprafață relativ redusă, de numai 47 ha. 
Din punct de vedere geografic acest sit se situează la nord de culoarul Someșului Mic fiind încadrat în 
subunitatea geografică a Dealurilor Clujului și Dejului a Podișului Someșan, întinzându-se în zona Pădurii 
Baciului. Morfologic, amplasamentul se află în microculoarul depresionar al văii pârâului Popești, afluent de 
stânga al Someșului Mic. 
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Altitudinea medie este de 540 m, cu o 
diferența maximă de nivel este de 128 m, 
cu valori maxime de 596 m și minime de 
467 m. 
 
Datorită așezării geografice în zona de 
contact dintre depresiunea Transilvaniei, 
Apuseni și piemonturile interne ale 
Transilvaniei, zona are un substrat litologic 
complex, care conferă zonei Dealurilor 
Feleacului o unitate dar și o diversitate 
morfologică accentuată (Bănărescu şi 
colab., 1960). 
 
În Situl Şard structura litologică este 
alcătuită din strate bogate în minerale 
argiloase cu orizonturi calcaroase. 
De-a lungul culmii dealului, strict în zona Sitului Şard, se remarcă Formațiunea Tufului de Dej.  
 
Situl Şard, deși se întinde pe o suprafață foarte restrânsă, este divers din punct de vedere al gradului de 
înclinare al pantelor, încadrându-se între valorile de mai puțin de 2° și 15°. Suprafețele cvasiorizontale nu sunt 
caracteristice, au o pondere de doar 0,6% din suprafața totală a ariei. Pantele cu înclinări între 2-5° și cele de 
5-7° sunt la fel de bine reprezentate cu 48,7% și respectiv 50,7%. 
 
B.2.2. Hidrologie 
Rețeaua hidrografică a Sitului Şard aparține în totalitate râului Someșul Mic, care după confluența sa cu 
Someșul Mare pe teritoriul comunei Mica, la circa 4 km în amonte de Dej datorită pantei generale a reliefului, 
gravitaționează spre vest vărsând în Tisa. Situl Şard se situează în microculoarul depresionar al văii pârâului 
Popești, afluent de stânga al Someșului Mic. 
 
Ape subterane 
Cele mai abundente resurse de apă subterană ale culoarului Gilău –Gherla sunt cantonate în formațiuni de 
vârstă cuaternară. Acestea sunt reprezentate prin depuneri aluvionare de nisipuri, pietrișuri și bolovănișuri, 
sedimente ce formează strate freatice favorabile înmagazinării și circulației apei. Caracteristicile acviferelor au 
fost deduse în principal prin interpretarea datelor furnizate de forajele din "Rețeaua hidrogeologică de stat 
pentru strate freatice" și de alte foraje, destinate alimentării cu apă, executate cu precădere după 1950. 
Studiul datelor de foraj a condus la formularea următoarelor concluzii: acviferele sunt de tip freatic, fiind 
dominate de prezența nisipului, pietrișului și a bolovănișului. 
 
B.2.3. Clima 
Potrivit clasificării climatologice a lui W. Köppen clima sitului se încadrează în zona climatului temperat 
continental răcoros, fără un sezon secetos bine individualizat şi cu veri moderate. În luna cea mai caldă 
temperatura lunară multianuală nu depăşeşte 22 oC, iar în cel puţin patru luni din an temperatura medie 
lunară se află peste 10 oC. Temperatura medie lunară a lunii celei mai calde se află peste 10 °C, iar în cazul 
lunii celei mai reci sub -3 oC. 
 
În general clima acestei regiuni este generată de trei categorii de factori: factorii radiativi, factorii dinamici şi 

Figura 2 - Gradul de înclinare al versanților în Situl Şard 
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factorii fizico-geografici. 
 
Repartiţia temperaturii aerului pe verticală 
se caracterizează mai ales de inversiunile de 
temperatură, care pot să apară în orice 
anotimp, dar au frecvența maximă în 
intervalul octombrie - februarie. 
Intensitatea inversiunilor (diferenţa dintre 
temperatura la vârful inversiunii şi cea de la 
baza ei) este cea mai mare în luna ianuarie 
(Moldovan şi Fodorean, 2002). 
 
În regiunea studiată scăderea temperaturii 
sub 0°C primăvara şi toamna se produce 
episodic şi poate provoca uneori pagube 
însemnate mai ales pentru plante în 
dezvoltare. În zona studiată, durata medie a 
intervalului fără îngheţ se menţine între 150 
şi 175 zile (Clima României, 2008).  
Din punct de vedere ecologic lungimea sezonului de creştere (numărul zilelor cu temperaturi medii peste 5,5 
°C) are un rol semnificativ. În regiunea Sitului Şard lungimea medie a sezonului de creştere este de 238 de zile 
(la Cluj-Napoca) (Figura 3). 
 
În ce privește precipitațiile, din distribuţia cantităţilor lunare de precipitaţii în timpul anului, rezultă un maxim 
pluviometric în iunie şi un minim pluviometric în februarie-martie (Tabel 2.). 
 
Tabel 2. Cantităţile de precipitaţii medii lunare multianuale (1961-2000) (Croitoru, 2006). 

Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec Anual 

25,5 22,9 24,8 45,1 74,8 86,8 83,9 65 39,7 32,8 31,1 34,1 566,5 

 
Numărul mediu anual al zilelor cu precipitaţii sub formă de ninsoare este de 35,5, respectiv 9,7% din numărul 
de zile dintr-un an. Ninsorile cad în intervalul octombrie - aprilie, cu un maxim în luna ianuarie (11 zile). În 
zona studiată, stratul de zăpadă poate fi 
prezent în intervalul octombrie - aprilie, ceea 
ce înseamnă întreg semestrul rece şi prima 
lună a semestrului cald al anului.  
 
B.2.4. Solurile prezente în Situl Şard 
Conform hărții (Figura 4.) în Situl Şard sunt 
prezente două clase de sol, cel al Molisolurilor 
respectiv cel al Argiluvisolurilor.  
 

Figura 3. Lungimea sezonului de creştere (temperatura medie peste 

5,5 °C) la Şard (CARPATCLIM) 

Figura 4. Harta solurilor din Situl Şard 
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B.3. Mediul biotic  
 
Datele prezentate în acest capitol se bazează pe studiile elaborate în anul 2014 în urma inventarierilor de 
teren după cum urmează: 
 

Denumire studiu/Raport Echipa de lucru Denumire prescurtată 

Metodologia şi planificarea detaliată a activităţilor de 
evaluare, corelat cu datele bibliografice specifice 
pentru speciile de nevertebrate 

dr. Rákosy László, 
dr. Urák István, 
dr. Czekes Zsolt, 
Ferencz Márta 

RA.1.6. 

Inventarierea şi cartarea speciilor de nevertebrate 
(şase specii) 

dr. Rákosy László, 
dr. Urák István, 
dr. Czekes Zsolt, 
Ferencz Márta 

RA.3.1. 

Inventarierea şi cartarea speciilor de nevertebrate 
(două specii) 

dr. Rákosy László, 
dr. Urák István, 
dr. Czekes Zsolt, 
Ferencz Márta 

RA.4.3. 

Inventarierea şi cartarea habitatelor 

dr. Fenesi Annamária, 
dr. Ruprecht Eszter, 
dr. Bartha Csaba, 
Mátis Attila 

RA.5.1. 

Evaluarea stării de conservare a habitatelor  dr. Fenesi Annamária, 
dr. Ruprecht Eszter, 
dr. Bartha Csaba, 
Mátis Attila 

RA.6.1. 

 
Situl a fost desemnat pentru 2 specii de insecte. Situația acestora se prezintă în cele ce urmează. Pe lângă 
acestea, s-a mai identificat o specie de interes comunitar. De asemenea, s-au făcut observații legate de 
habitatele favorabile acestor specii și în special cu privire la speciile de floră gazdă, critice pentru aceste 
specii.  
 
B.3.1.Context biogeografic 
Situl Şard face parte din Regiunea Biogeografică Continentală, care ocupă mare parte din teritoriul României, 
ca de altfel şi mare parte a Europei Centrale şi de Vest.  
 
B.3.2. Fauna 
 
3.2.1. Specii de interes comunitar  
 
Tabel 3. Speciile de interes comunitar  

Nume specie 
Denumire 
populară 

Cod 
N2000 

Anexa din 
Directiva 
Habitate 

Anexa 
din 

Legea 49 

Lista roșie 
globală 
IUCN 

Anexa din 
Convenţia de la 

Berna 

Euphydryas aurinia 
fluturele 
auriu 

1065 Anexa 2 
Anexa 3, 

4A 
MPV Anexa 2 

Isophya stysi 
cosaşul lui 
Stys 

4050 Anexa 2, 4 
Anexa 3, 

4A 
 Anexa 1 
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Callimorpha (Euplagia, 
Panaxia) 
quadripunctaria2 

fluturele 
vărgat 

1078 Anexa 2 Anexa 3  Anexa 1 

Legendă: MPV - mai puţin vulnerabil (LC - least concerned – cod IUCN) 
 
3.2.2. Situaţia speciilor de interes comunitar 
În cadrul procesului de realizare a planului de management, în perioada mai-august 2014 s-au făcut 
inventarieri ale speciilor de faună de interes comunitar (Anexa 3 - Fișele speciilor și habitatelor), estimându-
se starea actuală a speciilor. 
Cele două specii incluse în Formularul standard al sitului nu au fost găsite în teren, dar s-a confirmat existența 
habitatelor cu speciile de floră gazdă. Sunt şanse ca ele să reapară în sit prin urmare vor fi necesare măsuri de 
monitorizare, precum şi intervenții de management care vor viza îmbunătățirea habitatelor favorabile, 
respectiv îmbunătățirea prezenței speciilor de floră gazdă. 
Specia de interes comunitar observată în sit, dar neinclusă în Formularul standard este fluturele vărgat 
(Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria). 
 
Tabel 4. Situația speciilor de interes comunitar identificate în sit 

Specia 
Prezenţă/ 
absenţă 

Observații 
Stare 

actuală 

*A *B *C 

Euphydryas aurinia absent 

habitate prezente, inclusiv floră gazdă specifică 
Există pajiști mezofile cu Succisa pratensis, 
Scabiosa spp., Plantago lanceolata și Plantago 
media (plante gazdă)  

  X 

Isophya stysi absent 
habitate prezente, inclusiv floră gazdă specifică 
Există pajiști mezofile cu Prunus spinosa și Rubus 
sp. (plante gazdă) 

  X 

Callimorpha (Euplagia, 
Panaxia) quadripunctaria 

prezent 
habitate prezente, inclusiv floră gazdă specifică 
Există pajiști mezofile cu Plantago sp, Lactuca sp., 
Trifolium sp (plante gazdă) 

 X  

Legendă: 
*A - Excelentă - se menţine prin non-intervenţie sau prin acelaşi tip de management ca până în prezent 
*B - Bună - îmbunătăţirea stării de conservare se poate face cu măsuri de management fără a implica 
reconstrucţii ecologice 
*C - Medie sau redusă - degradată din cauza unor intervenţii antropice, dar recuperabil cu intervenţii de 
reconstrucţie ecologică 
 
3.2.3. Alte specii de interes de conservare 
Au fost observate şi specii care, deși nu sunt de interes comunitar, sunt protejate la nivel național (OUG 
57/2007, Anexa 4B) 
 
Tabel 5. Specii de faună de interes de conservare, identificate în cadrul sitului 

Nume specie Denumire populară Anexa din Legea 49 Lista roșie globală IUCN 

Neptis hylas (sappho) Fluturele zebră Anexa 4B MPV 

Legendă: 
MPV - mai puţin vulnerabil (LC - least concerned – cod IUCN) 

                                                 
2 Specia nu apare în Formularul standard. 
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B.3.3. Flora 
În Situl Şard au fost identificate 9 specii de floră care sunt importante întrucât de ele depind speciile de faună 
importante pentru conservare, incluse în Formularul standard.  
Deoarece speciile de plante gazdă sunt critice pentru speciile de insecte de interes comunitar, s-a acordat o 
importanță deosebită identificării acestora pe teren. 
 
Tabel 6. Plantele gazdă a speciilor de animale de importanță comunitară, identificate în cadrul sitului  

Specia Plantă gazdă pentru specia Stare actuală a speciei gazdă  Impactul pășunatului 

Plantago 
lanceolata 

Euphydryas aurinia 
Callimorpha (Euplagia, 
Panaxia) quadripunctaria 

foarte comună, prezentă în 
toate tipurile de pajiști 

Impact redus 

Plantago 
media 

Euphydryas aurinia 
Callimorpha (Euplagia, 
Panaxia) quadripunctaria 

foarte comună, prezentă în 
toate tipurile de pajiști 

Impact redus 

Plantago 
major 

Euphydryas aurinia 
Callimorpha (Euplagia, 
Panaxia) quadripunctaria 

răspândire de-a lungul 
potecilor și în zone perturbate 

Impact redus 

Succisa 
pratensis 

Euphydryas aurinia rară, într-un singur habitat 
umed de rogoziș înalt 

Impact mare 

Scabiosa 
ochroleuca 

Euphydryas aurinia rară, doar în zona de ecoton 
între pădure și fânațe sau 
pășune 

Impact mare 

Prunus spinosa Isophya stysi în marginea pădurii Impact mare (din cauza 
curăţirii păşunilor) 

Crataegus 
monogyna 

Isophya stysi în marginea pădurii Impact mare (din cauza 
curăţirii păşunilor) 

Cornus 
sanguinea 

Isophya stysi în marginea pădurii Impact mare (din cauza 
curăţirii păşunilor) 

Trifolium sp. Callimorpha (Euplagia, 
Panaxia) quadripunctaria 

răspândire largă  Impact mare cu 
excepţia T. repens 

 
B.3.4. Alte valori de biodiversitate 
Alte valori de biodiversitate identificate în sit sunt habitatele de pajiști mezofile, întrucât speciile de insecte 
de interes comunitar au nevoie de vegetație de pajiști mezofile, care le asigură hrană și adăpost. 
 
B.4. Informaţii socio-economice şi culturale 
B.4.1. Comunităţi 
Întreaga suprafaţă a Sitului Şard este situată în comuna Baciu. 
 
În cadrul ultimului referendum, conform informaţiilor oficiale, numărul de locuitori se prezintă astfel: 
 
Tabel 7. Distribuţia teritorială şi demografică a Sitului Şard 

Localitate Suprafaţă (ha)* Populaţie** Densitate (populaţie/hectar) 

comuna Baciu 8753 10317 1,18 

* date oficiale de pe pagina Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
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(http://date.gov.ro/dataset/unitati-administrativ-teritoriale-06-03-2014 din data de 06.03.2014) 
** date oficiale de pe pagina Instituţiei Naţionale de Statistică din rezultate definitive ale Recesământului 
Populaţiei şi al Locuinţelor – 20 octombrie 2011. (http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ din data 
de 01.06.2014) 
 
B.4.2. Utilizarea terenurilor şi resurselor  
Terenul este în prezent utilizat pentru pășunat de către un proprietar de animale din comuna Baciu. Se 
pășunează în principal cu oi. 
 
B.4.3. Economia locală 
Suprafața ariei protejate și valorile de biodiversitate pentru care a fost desemnată au importanță redusă în 
economia comunei Baciu și a zonei.  
Economia comunei Baciu este una diversă, activă, cu grad mare de adaptabilitate și care de-a lungul timpului 
a fost definită atât de resursele zonei cât și de apropierea acesteia de municipiul Cluj-Napoca. Sectorului 
primar economic reprezentat prin exploatare de piatră, prin intermediul carierelor ce se află pe 
administrativul comunei, materia prima, agregatele minerale, fiind sortate, prelucrate tot în zonă.  
 
B.4.4. Aspecte demografice  
Comuna Baciu are o populație de 10.137 locuitori conform recensământului din 2011. Grupul etnic 
predominant este cel român (62%). Maghiarii reprezintă 29%, celelalte etnii reprezentate fiind în principal 
romi și germani.  
 
Situl nu prezintă un interes economic major pentru populația comunei și nici interes deosebit pentru 
activități de conștientizare a publicului larg, ca urmare, aspectele demografice nu au fost studiate în mod 
special.  
Situl poate prezenta interes pentru educaţie ecologică şi eventual activiţăţi recreeative. 
 
B.4.5. Informare, conştientizare, educare și acţiuni de comunicare cu factorii interesaţi  
Principalele activități de informare pentru acest sit au fost cele desfășurate în cadrul Proiectului ”Elaborarea 
planurilor de management integrat pentru siturile de importanţă comunitară ROSCI0074 – Făgetul Clujului – 
Valea Morii, ROSCI0356 – Poienile de la Șard și ROSCI0394 – Someșul Mic”, elaborat și implementat de 
Asociația „Apáthy István Egyesület”, și anume: 

 acțiuni de educație în școli din Cluj-Napoca și din localități relevante pentru sit, 

 expoziţie de fotografie în Cluj-Napoca, 

 întâlniri de consultare a localnicilor și autoritățillor locale, respectiv a instituțiilor cu responsabilități în 
menținerea acestei arii protejate, 

 articole despre speciile protejate în mass-media locală. 
 
Activităţi specifice derulate de adminsitrator/custode  
Situl Şard nu are custode care să se ocupe de administrarea acestuia. 
 
C. Evaluarea situației actuale 
În această secţiune se prezintă principalele valori și amenințări din AP și se analizează situația valorilor 
identificate, respectiv amenințările care afectează starea acestora în prezent sau le pot afecta pe viitor. 
Aceste analize stau la baza definirii măsurilor de management. 
 
C.1. Valori  
Principalele valori ale ariei protejate sunt reprezentate de: 
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 speciile de interes comunitar prezentate în Formularul standard și prezentate / descrise la capitolul 
B3; 

 habitatele importante pentru speciile de interes comunitar, care nu sunt incluse în Formularul 
standard, descrise la capitolul B3; 

 speciile care sunt importante pentru AP, altele decât cele de interes comunitar , prezentate la 
capitolul B3. 

Pe lângă acestea s-au identificat și alte valori importante pentru zonă, mai ales cele ce se constituie în resurse 
pentru localnici și dezvoltarea zonei. De exemplu, se menționează peisaje valoroase care pot fi atracții 
turistice sau valori care sunt importante pentru comunitățile locale și care, dacă sunt păstrate și valorificate 
ajută la dezvoltarea locală și la obținerea unui sprijin real din partea autorităților și a localnicilor pentru 
implementarea măsurilor de management. 
 
Valori naturale  
Tabel 8.Valorile de biodiversitate identificate în cadrul Sitului Şard 

Valoarea identificată în sit şi vecinătatea acestuia 
Importanţa pentru AP/comunitate (d.p.d.v. 
al conservării şi/sau utilizării economice) 

Habitate  

Isophya stysi (cod Natura 2000 – 4050) Specie endemică pentru bazinul Carpatic. 

Euphydryas aurinia (cod Natura 2000 –1065 Specie rară de interes comunitar. 

Euplagia quadripunctaria (cod Natura 2000 –1078) Specie de interes comunitar. 

Pajisti mezofile cu tufărişuri (cod Natura 2000 – 6210) Habitatul speciilor de interes comunitar 
Pășune 

Plantele gazdă pentru insecte (Plantago lanceolata, P. media, P. 
major, Succisa pratensis, Scabiosa ochroleuca, Prunus spinosa, 
Crataegus monogyna, Cornus sanguinea,Trifolium sp.) 

Plante medicinale 

 
C.2. Presiuni și amenințări 

 Identificarea şi evaluarea presiunilor și amenințărilor a fost realizată în grupul de lucru și în întâlniri cu 
factorii interesați, utilizând clasificarea IUCN. Amenințările din Formularul standard pot fi ușor asimilate cu 
cele din clasificarea IUCN. Această clasificare internațională, realizată pentru amenințările din arii protejate, 
permite o analiză mai ușoară a categoriilor de amenințări.  

 Presiunile apar/există ca urmare a acțiunilor umane sau a fenomenelor naturale extreme din trecut 
sau care au loc în prezent și care afectează, în mod cumulat (efectul mai multor acțiuni și/sau fenomene) sau 
separat viabilitatea pe termen lung sau mediu a speciei sau habitatului. Pentru analiza de mai jos, au fost 
luate  în calcul presiunile identificate în prezent sau pe parcursul ultimilor cinci ani. 

 Amenințările pot apărea ca urmare a acțiunilor umane sau a fenomenelor naturale extreme pe viitor, 
putând afecta în mod cumulat (efectul mai multor acțiuni și / sau fenomene) sau, separat, viabilitatea pe 
termen lung sau mediu a speciei sau habitatului. Definirea amenințărilor se face luând în calcul acțiuni 
umane viitoare sau previzibile. Pentru analiza prezentată în continuare, s-au luat în calcul amenințările ce pot 
deriva în următorii cinci ani, din acțiuni umane în derulare sau previzibile și fenomene naturale extreme 
posibile.  
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Tabel 9. Ameninţări identificate în cadrul Sitului Şard 
Legendă: 

Ameninţare minoră Ameninţare moderată Ameninţare majoră 

Necesită monitorizare dar nu şi 
acţiuni specifice de management 

Necesită acţiuni specifice de 
management cât mai curând posibil 

Necesită acţiuni de management 
cu prioritate 

Cu impact mic Cu impact mediu Cu impact major 

1 2 3 

 

Presiunea / 
Presiunea 

identificată 
Valoarea amenințată Explicații - localizare, impact potențial  

Nivel impact estimat 

presiune 
amenința

re 

1. Agricultură  

1.3. Creşterea 
animalelor şi 
păşunatul 

Isophya stysi 
Euphydryas aurinia 

(Pajiști mezofile) 
 
 

Localizare: - aproximativ 70 % din suprafața sitului, 30 ha. 
Cauza: - tăierea exemplarelor de Prunus spinosa pentru menținerea 
pajiștilor, uneori cu subvenții de la APIA. 
Impact: - dispariția populației și a speciilor gazdă. 

3 3 

Localizare: - partea centrală a sitului. 
Cauza: - pășunatul intensiv  cu ovine, încărcătura este de 1,2 UVM/ha 
față de maximum de 1 UVM/ha prevăzut prin măsurile de agromediu. 
Impact: - dispariția populației. 

3 2 

2. Modificări ale sistemelor naturale 

2.1. Focul 
(incluzând 
incendierea) 

Isophya stysi 
Euphydryas aurinia 

(Pajisti mezofile) 
 

Localizare: - partea centrală a sitului. 
Cauză:- incendierea pentru curățarea pajiștii 
Impact: - distrugere plantelor gazdă pentru speciile protejate, distrugerea 
temporară a habitatului. 

2 2 
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C.3. Evaluarea tendințelor în starea valorilor AP 
Speciile de interes comunitar pentru care a fost desemnat situl nu au fost găsite la inventarierile efectuate în 
sezonul de vegetație din 2014. Habitatele acestor specii, deși prezente, sunt în stare necorespunzătoare.  
 
S-a identificat în schimb o specie de interes comunitar, Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria, care 
este în stare de conservare satisfăcătoare, precum și o specie de interes național (protejată conform 
legislației din România). 
 
Speciile de insecte și fluturi identificate în sit depind de habitatul de pajiște și de prezența unor plante gazdă 
specifice fiecărei specii. Atât habitatul, cât și speciile plantă gazdă necesită măsuri speciale de conservare, 
întrucât în prezent sunt afectate de suprapășunat (cca 1,2 UVM/ha față de un optim de 0,7 UVM) și de 
acțiunile de curățare necorespunzătoare (prin tăierea arbuștilor și incendiere). 
 
Pe viitor nu poate fi garantată revenirea speciilor Euphydryas aurinia și Isophya stysi, dar îmbunătățirea 
condițiilor de habitat și asigurarea prezenței suficiente a plantelor gazdă ar putea favoriza acest proces.  
 
D. Strategia de management 
D.1. Țel  
Realizarea condițiilor necesare pentru repopularea naturală a sitului cu speciile de interes comunitar pentru 
care a fost desemnat. 
 
D.2. Strategia de management 
Pentru realizarea țelului, managementul va avea în vedere atingerea obiectivelor specifice pe următoarele 
programe: 
 

Programul 1: Conservarea speciilor de interes comunitar 
Obiectiv specific: Refacerea habitatului și asigurarea prezenței plantelor gazdă prin managementul 
durabil al pajiștilor din sit. 
Programul 2: Conștientizare și educație 
Obiectiv specific: Asigurarea colaborării și sprijinului factorilor interesați principali pentru refacerea 
habitatului și îmbunătățirea nivelului de înțelegere a importanței naturii de către copii 
Programul 3: Management și monitorizare 
Obiectiv specific: Asigurarea resurselor necesare pentru managementul sitului și monitorizarea 
biodiversității și a activităților umane.  

D.3. Planul operațional  
Pentru implementarea strategiei de management, prezentată la capitolul anterior, s-au definit principalele 
direcții de management pentru primii cinci ani de implementare a Planului de Management. Direcțiile descriu 
ceea ce trebuie realizat de către gestionarii terenurilor și resurselor de pe teritoriul AP și ceea ce trebuie să 
urmărească APM (sau viitorul Custode), pentru a realiza obiectivele specifice ale programelor definite în 
cadrul strategiei. Activitățile detaliate vor fi stabilite prin Planul de lucru anual. O parte dintre activități sunt 
descrise în Capitolul D.4. Măsuri specifice pentru conservarea speciilor și habitatelor și sunt redate în fișa 
speciei/habitatului (Tabel 11 - Modalități de implementare ale măsurilor de management și măsuri de 
specific). 
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IMPORTANT: În ceea ce privește responsabilitatea implementării direcțiilor de management descrise în Planul 
operațional, este important să se înțeleagă următoarele: obligația și responsabilitatea adaptării 
managementului terenurilor și al resurselor naturale la obiectivele AP revine proprietarilor și gestionarilor de 
drept, conform prevederilor OUG 57/2011, articolul 21 alineatul 4. De asemenea, așa cum s-a precizat și la 
capitolul A. Introducerea, responsabilitatea reglementării activităților de pe teritoriul AP, în conformitate cu 
prevederile Planului de management, revine autorităților competente, în colaborare cu adminsitratorul AP – 
când acesta va fi desemnat, conform OUG 57/2007, articolul 21 alineatul 6, fapt reflectat în coloana 
”Responsabilitate pentru implementare” din Tabelul 10.  
Atunci când există un Custode, acesta propune măsurile și activitățile de management, în baza 
recomandărilor specialiștilor în conservarea biodiversității și se implică în mod activ în stabilirea, împreună cu 
gestionarii, a modalităților în care se pot implementa direcțiile stabilite. Ca urmare, atunci când se definesc 
Direcțiile de management - coloana 1 a Tabelului 10 - acestea se referă nu numai la obligațiile sau acțiunile 
realizate de Custode, ci și la cele ale factorilor interesați direct implicați. Până la desemnarea Custodelui 
responsabilitățile acestuia revin Agenției de Protecția Mediului Cluj. 
De exemplu, dacă acțiunea se referă la ”reglementarea activităților de .... ” , obligativitatea reglementării 
revine autorității desemnate legal, Custodele având rolul, ca, prin emiterea unui aviz, să se implice activ în 
armonizarea reglementărilor cu cerințele speciilor și habitatelor.  
Având în vedere resursele limitate de care dispune Custodele, precum și faptul că în prezent nici un 
administrator de arie protejată nu are asigurat un sprijin financiar continuu, direcțiile de management au fost 
prioritizate după cum urmează: 

 prioritatea 1 – direcțiile de management care sunt foarte importante pentru realizarea obiectivelor și 
pentru realizarea cărora Custodele trebuie să facă tot posibilul să identifice resursele necesare; 

 prioritatea 2 – direcțiile importante de management, dar a căror realizare nu este critică pentru 
atingerea obiectivelor. Custodele va depune eforturi pentru a le realiza; 

 prioritatea 3 – direcții care pot contribui la realizarea obiectivelor, dar nerealizarea lor nu va influența 
în mod negativ AP. Se vor realiza doar dacă apar oportunități pentru atragerea resurselor necesare. 
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Tabel 10. Principalele direcții de management 

Programul 1: Conservarea speciilor de interes comunitar 
Obiectiv: Refacerea habitatului și asigurarea prezenței plantelor gazdă prin managementul durabil al pajiștilor din sit. 

 

 
Indicator de finalizare 

Pr
io

ri
ta

t
e 

A
n

u
l 1

   

A
n

 u
l 2

   

A
n

u
l 3

 

A
n

u
l 4

   

A
n

u
l 5

  Responsabilitatea principală 
pentru implementare 

 

1.1.1. Asigurarea condițiilor pentru dezvoltarea 
exemplarelor de Prunus spinosa, Rubus și Veratrum în 
sit pe cel puțin 2% din suprafața sitului 

Pâlcuri aprox. 8-10m2/1000m2 1 √ √ √ √ √ Custode, proprietari 
 

1.1.2. Asigurarea refacerii habitatelor favorabile 
speciilor de interes comunitar prin managementul 
durabil al păşunilor şi refacerea de fâneţe. 

0,3 - 0,7 UVM/ha 
Cel puțin 14ha fânețe 
Euphydrias aurinia – min. 100  
Isophya stysi – min. 300 
Euplagia quadripunctata – min.  
500 

1 √ √ √ √ √ Custode, proprietari 

 

1.1.3. Interzicerea curățării pășunii prin incendiere 
conform prevederilor OUG 34/2013. 

0 ha incendiate/an 1 √ √ √ √ √ Custode, proprietari 
 

1.1.4. Menținerea lizierei pădurilor și asigurarea unei 
fâșii minime de 10m lățime de vegetație arbustivă (cu 
Prunus și Rubus) de-a lungul lizierei 

Fâșie de 10m cu arbuști de-a 
lungul întregii liziere (100%) 

1 √ √ √ √ √ Custode, proprietari 
 

1.1.5. Studierea posibilităţiilor de refacere a 
habitatelor şi iniţierea unor proiecte pentru refacere Ha habitate refăcute 3   √ √ √ Custode 
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Programul.2:  Conștientizare și educație 
Obiectiv: Asigurarea colaborării și sprijinului factorilor interesați principali pentru refacerea habitatului și îmbunătățirea nivelului de înțelegere a 
importanței naturii de către copii 

 
Direcții de management 

Indicator de finalizare 

Pr
io

ri
ta

te
 

A
n

u
l 1

   

A
n

 u
l 2

   

A
n

u
l 3

 

A
n

u
l 4

   

A
n

u
l 5

  

Responsabilitatea principală 
pentru implementare 

2.1. Informarea/conștientizarea proprietarilor și 
a utilizatorilor pășunii cu privire la beneficiile 
măsurilor de management 

100% din proprietari 
conștientizați 1 √ √ √ √ √ 

Custode 

2.2. Facilitarea realizării și implementării unor 
mecanisme/soluții care să permită un 
management responsabil al pășunii 

Implicarea a 100% din 
proprietari  
 
Eventual 1 asociere 

3 √ √ √ √ √ Custode 

2.3. Lobby pentru implementarea de către APIA 
a măsurii de menținere vegetației arbustive pe 
10% din suprafață, în pâlcuri de cel mult 100 m2 
(conform procedurii de control APIA)  

% proprietari care au accesat 
plăți compensatorii 

2 √ √ √ √ √ 

 

2.4. Prezentări organizate pentru diferite grupe 
de vârstă în școlile din comunităţile locale 

Min. 2/an 
2 √ √ √ √ √ 

Custode, ONG-uri de mediu, 
APM 

2.5. Organizare activităţilor practice de educaţie 
ecologică pe teren  

Min. 2/an 
1 √ √ √ √ √ 

Custode, ONG-uri de mediu, 
APM 
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Programul.3: Management și monitorizare 
Obiectiv specific: Asigurarea resurselor necesare pentru managementul sitului și monitorizarea biodiversității și a activităților umane. 

 
Direcții de management Indicator de finalizare 

Pr
io

ri
ta

te
 

A
n

u
l 1

   

A
n

 u
l 2

   

A
n

u
l 3

 

A
n

u
l 4

   

A
n

u
l 5

  Responsabilitatea principală 
pentru implementare 

3.1. Asigurarea resurselor necesare pentru 
managementul sitului 

Resurse financiare necesare 
Cel puțin 0,4 normă 
specialist arii protejate 
acoperită3  

1 √ √ √ √ √ Custode, APM 

3.2. Monitorizarea biodiversității și ale 
activităților umane conform planului de 
monitoring 

Conform planului de 
monitorizare 

1 √ √ √ √ √ Custode 

3.3. Monitorizarea eficienței activităților de 
management 

Cel puțin o analiză pe an 1 √ √ √ √ √ Custode 

                                                 
3 A se vedea explicații la Capitolul E2 
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D.4. Activități și măsuri de management specifice pentru implementarea planului operațional 
 
Pentru realizarea obiectivelor stabilite prin Planul Operațional este necesar să fie planificate și să fie realizate 
activități de management și să fie stabilite măsuri specifice, respectiv să se asigure aplicarea legislației. În 
acest subcapitol se prezintă acțiuni și măsuri specifice ce se vor implementa de către Custodele AP. 
Activitățile specifice vor fi incluse în planurile anuale, iar măsurile specifice se vor reflecta în Regulamentul 
AP. 
În tabelul de mai jos, sunt prezentate posibile activități și măsuri specifice ce se impun pentru realizarea unora 
din măsurile de management. Activitățile și măsurile prezentate în tabelul de mai jos nu sunt singurele ce se 
pot defini pe perioada de implementare a Planului de Management. În baza prevederilor din Planul 
Operațional vor fi definite și alte activități și măsuri, care  vor fi incluse în planurile anuale de lucru. În măsura 
în care, în perioada de implementare, vor fi stabilite activități și măsuri care necesită acordul și colaborarea 
factorilor interesați, Custodele se obligă să se consulte cu aceștia. 
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Tabel 11. Modalități de implementare ale măsurilor de management și măsuri de specifice 

Direcții de management 
 (definite în Planul operațional) 

Activități și măsuri specifice 

Programul 1: Conservarea speciilor de interes comunitar 

1.1.1. Asigurarea condițiilor pentru dezvoltarea exemplarelor de Prunus 
spinosa, Rubus și Veratrum în sit pe cel puțin 2% din suprafața sitului 
 
IMPORTANT: Condiția de 8-10m2/1000m2 este orientativă (nu este 
obligatoriu ca toate pâlcurile să aibă această suprafață)  

a. Interzicerea curățirii totale a pășunii și încurajarea utilizatorilor să 
păstreze speciile de plante gazdă 
 
b. Stabilirea de comun acord cu APIA a unor reguli specifice sitului 
pentru a asigura menținerea cu precădere a speciilor gazdă  
 
c. La lucrările de întreținere a liniei electrice se vor menține exemplare 
din speciile gazdă   

1.1.2. Asigurarea refacerii habitatelor favorabile speciilor de interes 
comunitar prin managementul durabil al păşunilor şi refacerea de fâneţe. 

a. Încărcătura maximă admisă la pășunat va fi de 0,7 UVM/ha, dar nu 
mai puţin de 0,3 UVM. 
 
b. Refacerea pe cel puţin o treime din suprafaţă a habitatelor de fâneţe, 
cea ce se poate face prin: reconstituirea de fânaţe permanente sau 
utilizarea alternativă ca şi păsuni – fâneţe prin rotaţie la minim 2 ani 
 
c. Se va pășuna de preferință cu vite mari, iar dacă se pășunează și cu oi, 
procentul de ovine se recomandă să nu depășească 30% ovine 

1.1.3. Interzicerea curățării pășunii prin incendiere conform prevederilor 
OUG 34/2013. 

Nu sunt recomandări speciale. Custodele va decide modul de realizare. 

1.1.4. Menținerea lizierei pădurilor și asigurarea unei fâșii minime de 
10m lățime de vegetație arbustivă (cu Prunus și Rubus) de-a lungul 
lizierei 

Nu sunt recomandări speciale. Custodele va decide modul de realizare. 

1.1.5. Studierea posibilităţiilor de refacere a habitatelor şi iniţierea unor 
proiecte pentru refacere 

Nu sunt recomandări speciale. Custodele va decide modul de realizare. 

Programul.2:  Conștientizare 
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Direcții de management 
 (definite în Planul operațional) 

Activități și măsuri specifice 

2.1. Informarea/conștientizarea proprietarilor și a utilizatorilor pășunii cu 
privire la beneficiile măsurilor de management 

a. Organizare de întâlniri – eventual chiar în sit – pentru a se explica 
măsurile de management durabil și avantajele lor. 
 
b. Încurajarea asocierii proprietarilor pentru a asigura un management 
durabil și venituri din utilizarea pajiștii.  

2.2. Facilitarea realizării și implementării unor mecanisme/soluții care să 
permită un management responsabil al pășunii 

Nu sunt recomandări speciale. Custodele va decide modul de realizare. 

2.3. Lobby pentru implementarea de către APIA a măsurii de menținere 
vegetației arbustive pe 10% din suprafață, în pâlcuri de cel mult 100 m2 
(conform procedurii de control APIA)  

Nu sunt recomandări speciale. Custodele va decide modul de realizare. 

2.4. Prezentări organizate pentru diferite grupe de vârstă în școlile din 
comunităţile locale 

Nu sunt recomandări speciale. Custodele va decide modul de realizare. 

2.5. Organizare activităţi practice de educaţie ecologică pe teren  Nu sunt recomandări speciale. Custodele va decide modul de realizare. 

Programul.3: Management și monitorizare 

3.1. Asigurarea resurselor necesare pentru managementul sitului Nu sunt recomandări speciale. Custodele va decide modul de realizare. 

3.2. Monitorizarea biodiversității și ale activităților umane conform 
planului de monitoring 

Monitorizarea se va face conform Planului de Monitoring prezentat la 
Capitolul E4 și Anexa 5.  

3.3. Monitorizarea eficienței activităților de management Se va face urmărind indicatorii de finalizare din Planul operațional.  
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E. Asigurarea implementării Planului de management 
E.1. Sistemul de luare a deciziilor 
După cum s-a arătat mai sus, realizarea obiectivelor de management din ariile protejate din zona Poienile de 
la Șard va contribui, prin crearea condițiilor necesare pentru habitate și specii, atât la conservarea naturii cât 
și la asigurarea unor servicii de mediu importante pentru bunăstarea locuitorilor din zonă. Implementarea 
măsurilor de management va trebuie să se facă nu numai prin efortul Custodelui, ci prin implicarea activă a 
factorilor interesați.  
Pentru a se asigura implicarea activă a comunității locale și a altor factori interesați în implementarea 
măsurilor de management, este important ca în stabilirea sistemului de luare a deciziilor Custodele să se 
asigure că va asigura mecanisme minime pentru implicarea factorilor interesați, asigurând nu numai 
informarea lor, dar și integrarea opiniilor și a expertizei acestora în deciziile ce se vor lua pentru 
managementul AP. 
Decizia în stabilirea acțiunilor și activităților de management revine custodelui, cu excepția aprobării 
proiectelor care pot avea impact asupra AP. Ca urmare, custodele va organiza sesiuni de informare, va asigura 
o transparență totală cu privire la activitățile desfășurate și va organiza întâlniri, grupuri de lucru ori de câte 
ori este necesar și important să se țină cont de expertiza și opiniile factorilor interesați. Detalierea modului în 
care se va face acest lucru se va face în Planul de comunicare a AP. 
 
E.2. Resurse umane 
Tabelul de mai jos prezintă situația resurselor umane de care ar trebui să dispună Custodele pentru a 
implementa Planul de Management. Având în vedere că situl are suprafață foarte mică, dar problemele 
legate de speciile de interes de conservare sunt destul de mari, se recomandă ca persoana care se va ocupa 
de management să aibă cunoștințe bune de management al ariilor protejate. Pentru implementarea planului 
în condiții optime este necesar un specialist arii protejate cu o normă parțială de 0,4, ceea ce înseamnă că ar 
fi nevoie de personal care să poată dedica 40% dintr-o normă întreagă managementului acestui sit. Se 
recomandă ca persoana să aibă competențele unui Specialist Arii Protejate, conform standardului 
ocupațional4 în vigoare pentru ocupația cu codul COR5 213306. Această normă poate fi împărțită și între un 
specialist și un ranger, de preferință localnic care poate să facă patrulări frecvente fără a se deplasa pe 
distanțe mari până la sit. 
 
Se vor coopta de asemenea experți și voluntari pentru activități specifice, cum ar fi de exemplu monitorizarea 
stării de conservare a habitatelor și speciilor cel puțin o dată la 5 ani. Zona este ”generoasă” din acest punct 
de vedere: proximitatea orașului Cluj, cu numeroase facultăți și potențial de voluntariat poate ajuta mult 
Custodele, mai ales în perioadele în care nu dispune de resursele financiare necesare.  
 
E.3. Resurse financiare necesare pentru implementarea Planului de Management 
Suma minimă necesară pentru managementul AP este de 144.185 lei pentru următorii cinci ani, ceea ce 
înseamnă 28.837 de lei în medie pe an. Sumele nu sunt distribuite egal pe cei cinci ani, anul în care trebuie să 
se facă monitorizarea speciilor fiind mult mai ”încărcat” din punct de vedere financiar. 
 

                                                 
4 Standardul ocupațional poate fi consultat pe http://www.anc.edu.ro/uploads/SO/Specialist%20arii%20protejate.pdf     
5 COR – codul Ocupațiilor din România 

http://www.anc.edu.ro/uploads/SO/Specialist%20arii%20protejate.pdf
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IMPORTANT! Necesarul de resurse financiare s-a făcut pe baza unor calcule estimative, ele fiind 
orientative. Este foarte dificil să se calculeze cu exactitate sumele necesare pentru management pe o 
perioadă de 5 ani. În plus, sumele estimate nu includ toate cheltuieli posibile. De exemplu, estimare 
cheltuielilor pentru eventualele studii de refacere și pentru proiectele de refacere a habitatelor nu a 
fost posibilă. Se recomandă ca bugetul să se stabilească anual, luându-se în calcul nu numai prețuri 
unitare aplicabile pentru perioada respectivă, dar și eventuale modificări în ce privește prioritatea / 
urgența acțiunilor de management. 

 
Deși Planul de Management a fost elaborat pentru o perioadă de 10 ani,  pentru  că Planul Operațional este 
elaborat pentru o perioadă de 5 ani, necesarul financiar este estimat pentru perioada de implementare a 
Planului Operațional. 
 
Anexa 4 - Plan Financiar prezintă estimarea resurselor financiare necesare pentru implementarea acțiunilor 
din Planul de Management. 
 
Tabel 12. Necesarul de resurse financiare pentru managementul AP - total 

ACȚIUNI PRIORITATE SALARII 
CHELTUIELI 
OPERATIONALE 

TOTAL 
MEDIU 
ANUAL 

Nivel optim 

Cheltuieli directe total 

1, 2 și 3 

73.648 23.537 58.623 11.725 

Din care cheltuieli de 
monitorizare 

  38.561 7.712 

Cheltuieli indirecte   47.000 9.400 

TOTAL BUGET PLAN 
MANAGEMENT RON 

 
  144.185 28.837 

TOTAL BUGET PLAN 
MANAGEMENT EURO 

Curs valutar 
aproximat 4,45 

  32.401 6.480 

 
E.4. Monitorizarea implementării Planului de management 
Pentru a fi urmărit în mod continuu și coerent modul în care, prin acțiunile de management planificate, se 
realizează obiectivele AP, a fost elaborat Planul de monitoring prezentat în Anexa 5 - Plan de monitoring. 
 
Întrucât resursele de management sunt limitate, acest plan prevede, în principal, monitorizarea aspectelor 
legate de biodiversitate și de principalele activități umane, care sunt sau pot deveni presiuni/amenințări la 
adresa valorilor de biodiversitate.  
 
Situația de referință, pentru indicatorii identificați în acest plan, a fost stabilită fie prin inventarierile de teren 
realizate în anul 2014, fie se vor colecta informații pe perioada elaborării Planului de management. Pentru 
acțiunile la care nu există date privind situația de referință, se recomandă stabilirea acestora într-un termen 
cât mai scurt. Indicatorii de succes sunt cei menționați în planul de monitoring și în planul operațional. Nu 
toți indicatorii de succes sunt incluși în Planul de monitoring, însă monitorizarea lor nu trebuie neglijată. 
 
În Planul de monitoring s-au inclus în principal acele aspecte de monitorizat care necesită deplasări pe teren 
pentru stabilirea situației. Nu s-au inclus în acest plan aspectele a căror monitorizare presupune doar 
sintetizarea datelor din rapoarte de monitorizare și rapoarte de teren sau extragerea informației din rapoarte 
anuale. 
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Planul de monitoring este structurat pe baza periodicității acțiunilor de monitoring. O dată la cinci ani este 
recomandată realizarea de inventarieri complete, utilizând metodologiile de la inventarierile din 2014. Aceste 
monitorizări ar trebui corelate cu perioadele în care se depun rapoartele de monitorizare la nivel național 
către Comisia Europeană.  
 
Ideal, în situația în care există fonduri suficiente, majoritatea monitorizărilor ar trebui făcute anual. Din lipsa 
certitudinii asigurării cu fonduri, s-a alocat număr de zile de monitorizare după trei criterii: ideal, optim și 
minim. Analiza financiară s-a făcut însă doar pe numărul de zile-om necesare cu numărul optim de zile.  
 
Custodele va analiza rezultatele monitorizării și va adapta măsurile de management pentru a crește eficiența 
acestora. Rezultatele analizelor vor fi extrem de importante la revizuirea Planului operațional după primii 
cinci ani de implementare a Planului de management. 
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Anexa 1. Hartă satelitară a sitului Șard 
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Anexa 2. Valorile naturale ale Sitului Șard. 
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Anexa 3. Fișele speciilor de interes comunitar. 
 

Fișa speciei Euphydryas aurinia 
Descrierea speciei 
În partea inferioară a aripilor posterioare se găseşte un rând de puncte negre care nu apar în cazul speciei Euphydrias maturna cu care poate fi 
confundată. Pe aripile inferioare banda ariei marginale este lată, în partea internă a unelor pete se găsesc părţi galbene şterse, în dosul bandei se 
găseşte o altă bandă sinuoasă şi întreruptă, care este alcătuită din pete galbene. Partea inferioară a aripilor are pete alb-gălbuie sau gri-gălbuie 
şterse, banda nervurei basale şi a liniei de pete alb-argintii (pete de „mărgea”) are a culoare roşcată, petele negre care se găsesc în banda roşcată se 
pot distinge bine, şi au o margine ştearsă galbenă-roşcată. 
Denumire științifică: Euphydryas aurinia 
Denumiri populare: RO: fluture auriu, HU: lápi tarkalepke, EN: marsh fritillary 
Habitat  

Habitatul  Cerințele specifice pentru habitate Indicatori posibili  Starea actuală 
 

Starea de conservare 
favorabilă  

Luminișuri sau margini de 
păduri de foioase, pe 
teren mlăștinos 

Specia are nevoie de plante gazde 
specifice: Succisa pratensis, 
Scabiosa spp. şi Plantago spp. 

Nefavorabilă – rea 
 
Prezența speciilor de plantă 
gazdă 
 
Prezența habitatelor mlăștinoase 

Nu au fost identificate 
speciile de plantă gazdă în sit. 
 
Nu sunt prezente habitate 
mlăștinoase 

Prezența speciilor de 
plantă gazdă 
 
Prezența habitatelor 
mlăștinoase 

Amenințările 
Pășunatul cu ovine și îndepărtarea arbuștilor 
Incendierea 
Măsuri de management propuse 
Asigurarea refacerii habitatelor favorabile speciilor de interes comunitar prin managementul durabil al păşunilor şi refacerea de fâneţe 
Menținerea lizierei pădurilor și asigurarea unei fâșii minime de 10m lățime de vegetație arbustivă (cu Prunus spinosa și Rubus sp.) de-a lungul lizierei 
Interzicerea curățării pășunii prin incendiere conform prevederilor OUG 34/2013. 
 

Fișa speciei Isophya stysi 
Descrierea speciei 
Speciile din genul Isophya au aripile foarte scurte, nu pot zbura. Culoarea corpului este verde. Antenele galbene sau verzui. Şanţul transversal este 
situat după mijlocul pronotului. La mascul tegminele sunt verzi, numai regiunea cubită este brună-gălbuie. La femelă, tegminele sunt verzi cu o pata 
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mică, brună-deschisă în mijloc.  
Denumire științifică: Isophya stysi 
Denumiri populare: RO: cosaşul lui Stys; HU: Stys tarszája, Stys-szöcskéje, erdélyi tarsza; EN: Stys's bush-cricket; DE: Sichelschrecke 
Habitat  

Habitatul  Cerințele specifice 
pentru habitate 

Indicatori posibili  Starea actuală 
 

Starea de conservare favorabilă  

Pajişti, poieni 
şi fâneţe 
mezofile din 
apropierea 
pădurilor 

Ierburi înalte cu 
frunze late cum 
sunt Veratrum, etc. 
pentru hrană 
(larve) 
 
Tufişuri mici de 
Rubus sp. şi Prunus 
spinosa 

Prezenţa 
ierburilor cu 
frunze late 
 
Prezenta tufelor 
mici de Rubus sp. 
şi Prunus spinosa 
în zona de ecoton 
pădure – pajişte. 

Nefavorabilă – rea 
 
Lipsa tufelor mici de Rubus sp. şi 
Prunus spinosa în zona de 
ecoton pădure-pajişte, cauzată 
de păşunatul intensiv (în unele 
cazuri şi cu capre) şi defrişatul 
tufelor de Prunus spinosa de pe 
păşuni. 

Prezenţa ierburilor cu frunze late 
 
Prezenta tufelor mici de Rubus sp. şi Prunus spinosa cel 
puțin 5% din suprafața habitatului 6520 în zona de ecoton 
pădure – pajişte. 
 
0,3 – 0,7 UVM/ha încărcătură în pajiștile şi a cosirii în 
perioada de dezvoltare a larvelor şi perioada de 
reproducere (înainte de începutul lunii septembrie). 

Amenințările 
Pășunatul cu ovine și îndepărtarea arbuștilor 
Incendierea 
Măsuri de management propuse 
Asigurarea condițiilor pentru dezvoltarea exemplarelor de Prunus spinosa, Rubus și Veratrum în sit pe cel puțin 2% din suprafața sitului 
Asigurarea refacerii habitatelor favorabile speciilor de interes comunitar prin managementul durabil al păşunilor şi refacerea de fâneţe 
Menținerea lizierei pădurilor și asigurarea unei fâșii minime de 10m lățime de vegetație arbustivă (cu Prunus spinosa și Rubus sp.) de-a lungul lizierei 
Interzicerea curățării pășunii prin incendiere conform prevederilor OUG 34/2013. 
 

Fișa speciei Euplagia quadripunctaria 
Descrierea speciei 
Aripile anterioare sunt negre cu benzi crem, dispuse trei oblice și una pe marginea posterioară. Aripile posterioare roșii cu patru pete negre dispuse 
câte una  marginală, una mediană și două submarginale. Anvergura aripilor 45-55 mm. Toracele negru cu două dungi longitudinale crem. 
Abdomenul roșu cu câte un punct negru median dorsal pe fiecare segment. 
Denumire științifică: Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria 
Denumiri populare: RO: fluture vărgat, HU: csíkos medvelepke, EN: Jersey Tiger 
Habitat  
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Habitatul  Cerințele specifice pentru habitate Indicatori posibili  Starea actuală 
 

Starea de conservare 
favorabilă  

Zone deschise din 
pădurile de foioase, sau 
povârnişurile 
cu vegetaţie abundentă 
 

Omizile se hrănesc cu frunze de 
pătlagină (Plantago sp.), salată (Lactuca 
sp), trifoi (Trifolium sp), urzică (Urtica 
dioica), păpădie (Taraxacum officinale), 
urzica moartă (Lamium album) cânepa 
codrului (Eupatorium cannabium) etc. 

Prezența plantelor gazde. 
 
Prezența luminișurilor în 
păduri. 
 
Habitate umede. 

Plantele gazdă sunt prezente 
în sit. 
 
Situl este de fapt un luminiș. 
 
Habitate umede sunt 
prezente 

Menținerea 
luminișurilor,  
 
Menținerea 
habitatelor umede. 

Amenințările 
Pășunatul cu ovine și îndepărtarea arbuștilor 
Incendierea 
Măsuri de management propuse 
Asigurarea refacerii habitatelor favorabile speciilor de interes comunitar prin managementul durabil al păşunilor şi refacerea de fâneţe 
Interzicerea curățării pășunii prin incendiere conform prevederilor OUG 34/2013.
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Anexa 4. Planul financiar 
 

ACTIUNI PRIORITATE SALARII OPERATIONALE 

TOTAL PLAN 
MANAGEMENT 
CHELTUIELI 
DIRECTE 

Programul 1: Conservarea speciilor de interes comunitar 

1.1.1. Asigurarea condițiilor pentru 
dezvoltarea exemplarelor de Prunus spinosa, 
Rubus sp. și Veratrum  sp. în sit pe cel puțin 
2% din suprafața sitului  1 3.558  510  4.068 

1.1.2. Asigurarea refacerii habitatelor 
favorabile speciilor de interes comunitar prin 
managementul durabil al păşunilor şi 
refacerea de fâneţe.  1 11.860  8.060  19.920 

1.1.3. Interzicerea curățării pășunii prin 
incendiere conform prevederilor OUG 
34/2013.  1 1.186  225  1.411 

1.1.4. Menținerea lizierei pădurilor și 
asigurarea unei fâșii minime de 10m lățime 
de vegetație arbustivă (cu Prunus spinosa și 
Rubus sp.) de-a lungul lizierei  1 2.372 315  2.687 

1.1.5. Studierea posibilităţiilor de refacere a 
habitatelor şi iniţierea unor proiecte pentru 
refacere  3  237 1.545  1.782  

 Total Programul 1  29.868  

 Programul.2:  Conștientizare și educație  

2.1. Informarea/conștientizarea 
proprietarilor și a utilizatorilor pășunii cu 
privire la beneficiile măsurilor de 
management  1 5.930  900  6.830  

2.2. Facilitarea realizării și implementării 
unor mecanisme/soluții care să permită un 
management responsabil al pășunii  3 1.186  180  1.366  

2.3. Lobby pentru implementarea de către 
APIA a măsurii de menținere vegetației 
arbustive pe 10% din suprafață, în pâlcuri de 
cel mult 100 m2 (conform procedurii de 
control APIA) 2 712  113  825  

2.4. Prezentări organizate pentru diferite 
grupe de vârstă în școlile din comunităţile 
locale  2 5.930  1.132 7.062  

2.5. Organizare activităţi practice de 
educaţie ecologică pe teren   1 5.930  566  6.496  

 Total Programul 2  22.578 
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 Programul 3:  Management și monitorizare  

3.1. Asigurarea resurselor necesare pentru 
managementul sitului  1  3.558  2.264      5.822  

3.2. Monitorizarea biodiversității și ale 
activităților umane conform planului de 
monitoring  1  30.835  7.726      38.561  

3.3. Monitorizarea eficienței activităților de 
management  1  356  -        356  

 Total Programul 3  44.739  
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Anexa 5. Planul de monitoring 
 
Legendă: Zile/om necesare: M – minim; O – optim; I- ideal 

Măsura de 
management 

Scopul 
monitorizării -

Ce se 
monitorizează

- 

Indicator 
Situația de 
referință - 

2014 

Sursa 
de 

verifica
re a 

datelor 

Metoda 
de 

monitoriz
are 

Cine 
efectuea

ză 
monitori

zarea  

Perioada 
de 

monitori
zare 

Frecv
ența 
de 

monit
orizar

e 

Zile/om necesare 
Observații 

M O I 

A. MONITORIZĂRI CARE SE FAC O DATĂ LA 5 ANI 

1.1.1. Asigurarea 
condițiilor pentru 
dezvoltarea 
exemplarelor de 
Prunus spinosa, 
Rubus și Veratrum în 
sit pe cel puțin 2% 
din suprafața sitului 

Se refac 
populațiile 
speciilor? 

Euphydri
as 

aurinia - 
min. 100 
Isophya 
stysi - 

min. 300 
Euplagia 
quadrip
unctaria 

- min. 
500 

Euphydrias 
aurinia - 0 

Isophya 
stysi - 0 

Euplagia 
quadripunc
taria - nu 
sunt date  

Raport 
de 

monit
orizare 

Metoda 
transectul

ui 

Expert 
extern 

Sezon de 
vegetație 

5 ani 10 15 20 

Protocoale 
de 

monitorizar
e întocmite 

în 2014 

2.3. Lobby pentru 
implementarea de 
către APIA a măsurii 
de menținere 
vegetației arbustive 
pe 10% din 
suprafață, în pâlcuri 
de cel mult 100 m2 
(conform procedurii 
de control APIA)  
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Măsura de 
management 

Scopul 
monitorizării -

Ce se 
monitorizează

- 

Indicator 
Situația de 
referință - 

2014 

Sursa 
de 

verifica
re a 

datelor 

Metoda 
de 

monitoriz
are 

Cine 
efectuea

ză 
monitori

zarea  

Perioada 
de 

monitori
zare 

Frecv
ența 
de 

monit
orizar

e 

Zile/om necesare Observații 

1.1.2. Asigurarea 
refacerii habitatelor 
favorabile speciilor 
de interes 
comunitar prin 
managementul 
durabil al păşunilor 
şi refacerea de 
fâneţe 

1.1.5. Studierea 
posibilităţilor de 
refacere a 
habitatelor şi 
iniţierea unor 
proiecte pentru 
refacere 

Se 
îmbunătățeșt

e starea de 
conservare a 
habitatului? 

Ha 
habitate 
refăcute 
în urma 
măsurilo

r de 
manage

ment 

25 ha 

Raport 
de 
monit
orizare 

Cercetare 
de teren 

Expert 
extern 

Sezon 
vegetație 

5 ani 

5 10 15 

Protocoale 
de 
monitorizar
e întocmite 
în 2014 

TOTAL ZILE/OM NECESARE O DATĂ LA 5 ANI 15 25 35   

                          

B. MONITORIZĂRI CARE SE FAC ANUAL 

1.1.2. Asigurarea 
refacerii habitatelor 
favorabile speciilor 
de interes 
comunitar prin 
managementul 
durabil al păşunilor 

Există cel 
puțin 2% 
Prunus 

Spinosa, 
Rubus și 

Veratrum pe 
suprafața 

Minim 
0,8 ha  
pâlcuri 

de 
aprox. 

8-
10m2/10

Nu se 
cunoaște 

Raport 
anual 

Metoda 
transectul

ui 
Custode 

Sezon 
vegetație 

Anual 3 5 5 

Protocoale 
de 

monitorizar
e întocmite 

în 2014 
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Măsura de 
management 

Scopul 
monitorizării -

Ce se 
monitorizează

- 

Indicator 
Situația de 
referință - 

2014 

Sursa 
de 

verifica
re a 

datelor 

Metoda 
de 

monitoriz
are 

Cine 
efectuea

ză 
monitori

zarea  

Perioada 
de 

monitori
zare 

Frecv
ența 
de 

monit
orizar

e 

Zile/om necesare Observații 

şi refacerea de 
fâneţe. 

actuală din sit 
? 

00m2 

2.3. Lobby pentru 
implementarea de 
către APIA a măsurii 
de menținere 
vegetației arbustive 
pe 10% din 
suprafață, în pâlcuri 
de cel mult 100 m2 
(conform procedurii 
de control APIA)  

Se refac 
populașiile 
speciilor? 

1.1.2. Asigurarea 
refacerii habitatelor 
favorabile speciilor 
de interes 
comunitar prin 
managementul 
durabil al păşunilor 
şi refacerea de 
fâneţe. 

Se cosește în 
perioadele 
stabilite? 

14 ha 
fânețe 

0 ha 
Raport 
anual  

Observații 
directe 

Custode 
Sezon de 
vegetație 

Anual  1 1 1 

Măsurarea 
integrală a 
suprafețelo
r de fânețe 
cosite 

1.1.3. Interzicerea 
curățării pășunii prin 
incendiere conform 
prevederilor OUG 
34/2013. 

Se curăță 
pășunea prin 
incendiere? 

0 ha 
incendia

te/an 
1 ha  

Raport 
anual 

Observații 
directe 

Custode 
Sezon de 
vegetație 

Anual 1 1 1 

Măsurarea 
integrală a 
suprafețelo
r 
incendiate 
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Măsura de 
management 

Scopul 
monitorizării -

Ce se 
monitorizează

- 

Indicator 
Situația de 
referință - 

2014 

Sursa 
de 

verifica
re a 

datelor 

Metoda 
de 

monitoriz
are 

Cine 
efectuea

ză 
monitori

zarea  

Perioada 
de 

monitori
zare 

Frecv
ența 
de 

monit
orizar

e 

Zile/om necesare Observații 

1.1.4. Menținerea 
lizierei pădurilor și 
asigurarea unei fâșii 
minime de 10m 
lățime de vegetație 
arbustivă (cu Prunus 
și Rubus) de-a lungul 
lizierei. 

Lizierele de 
pădure sunt 

în stare bună, 
cu 

coronament 
închis și fâșie 
de arbuști pe 

margine? 

Fâșie de 
10m cu 
arbuști 

de-a 
lungul 
întregii 
liziere 

(100%) 

Nu se 
cunoaște 

Raport 
anul  

Observații 
directe 

Custode 
Sezon 

vegetație 
Anual 2 3 3 

Măsurare 
integrală a 
fâșiei de 
arbuști pe 
lungimea 
lizierei cu 
indicarea 
lățimii la 
fiecare 500 
m 

S-au tăiat 
arbori de 
lizieră cu 

ocazia 
exploatărilor 
forestiere sau 

a tăierilor 
ilegale 

0 metri 
de 

lizieră 
afectată 

Nu se 
cunoaște 

Raport 
anual  

Observații 
directe 

Custode Tot anul  Anual  1 1 1 

Măsurarea 
integrală a 
lizierei 
afectate 

1.1.5. Studierea 
posibilităţilor de 
refacere a 
habitatelor şi 
iniţierea unor 
proiecte pentru 
refacere 

S-au inițiat 
lucrări de 
refacere 
habitate? 

Ha cu 
lucrări 

de 
refacere 
inițiate 

Nu este 
cazul  

Raport 
anual  

Măsurare 
integrală 
suprafețe 

Custode 
Sezon 

vegetație 
Anual  1 1 1   

TOTAL ZILE/OM NECESARE PENTRU MONITORIZĂRILE ANUALE 9 12 12   
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Măsura de 
management 

Scopul 
monitorizării -

Ce se 
monitorizează

- 

Indicator 
Situația de 
referință - 

2014 

Sursa 
de 

verifica
re a 

datelor 

Metoda 
de 

monitoriz
are 

Cine 
efectuea

ză 
monitori

zarea  

Perioada 
de 

monitori
zare 

Frecv
ența 
de 

monit
orizar

e 

Zile/om necesare Observații 

C. MONITORIZĂRI CARE SE FAC LUNAR 

1.1.2. Asigurarea 
refacerii habitatelor 
favorabile speciilor 
de interes 
comunitar prin 
managementul 
durabil al păşunilor 
şi refacerea de 
fâneţe. 

Se respectă 
încărcătura 
recomandată 
pentru 
pășunat ?  

Minim 
0,3 - 

Maxim 
0,7 

UVM/ha 

1,2 
UVM/ha 

(circa 500 
de oi pe 

toată 
suprafața) 

Rapoar
te 
lunare 

Observații 
directe 

Custode 
Sezon 

pășunat  
Lunar  2 2 2 

Verificare 
periodică a 
numărului 
de animale 
de pe 
pășune 

TOTAL ZILE/OM NECESARE PENTRU MONITORIZĂRILE LUNARE 2 2 2   
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