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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 

Albia minoră 
a râului 

suprafața de teren ocupată permanent sau temporar de apă, care asigură curgerea 
nestingherită, din mal în mal, a apelor la niveluri obișnuite, inclusiv insulele create prin curgerea 
naturală a apelor – gestionată de Administrația Apele Române conform Legea Apelor nr 
107/1996 

Albia majoră 
a râului 

porțiunea de teren din valea naturală a unui curs de apă, peste care se revarsă apele mari, la 
ieșirea lor din albia minoră, gestionată de Administrația Apele Române conform Legea Apelor 
nr 107/1996 

Zona de 
protecție a 
râului  

o bandă de 15 m de-a lungul albiei majore a râului - zona adiacentă cursurilor de apă, lucrărilor 
de gospodărire a apelor, construcţiilor şi instalaţiilor aferente, în care se introduc, după caz, 
interdicţii sau restricţii privind regimul construcţiilor sau exploatarea fondului funciar, pentru a 
asigura stabilitatea malurilor sau a construcţiilor, respectiv pentru prevenirea poluării resurselor 
de apă, gestionată de Administrația Apele Române conform Legea Apelor nr 107/1996 

Habitate de 
interes de 
conservare 

habitate de interes comunitar incluse în Formularul Standard sau habitate importante pentru 
speciile de interes comunitar incluse în Formularul Standard - ca loc de hrănire, 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. 

Habitate 
prioritare 

habitate aflate în pericol de dispariție, pentru a căror conservare Comunitatea Europeană și ca 
urmare Statele Membre are o responsabilitate specială 

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 
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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 la Direcția Silvică Cluj, SC Greenviro S.R.L. și Fundația 
ProPark. 
Mulțumiri speciale revin membrilor grupului de lucru, respectiv: Szabó Anna, Nagy H. Beáta, Mátis Attila, Paul 
Beldean, Ligia Stanca, Cătălin Bia. 
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 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 relevante - în principal ecologie, biologie, hidrologie, agricultură - 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 desfășurat până în prezent în AP. 
 

B.2. Descrierea mediului fizic 
Informații minime despre relief, rețeaua de ape, climă - factori ce determină prezența habitatelor și speciilor 
 

B.3. Descrierea mediului biotic 
Situația actuală cu privire la prezența speciilor și habitatelor -prezentarea rezultatelor inventarierilor de teren- va 
fi reflectată și în hărțile din anexe. 
 
 B.4. 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 în general, impact asupra naturii. 
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B.5. Informare, conștientizare, 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 situației 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.  
  
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. 
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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.3. 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?  
Capitolul E se va elabora după finalizarea primei versiuni, respectiv după includerea comentariilor de la consultările 
publice în această variantă. 
 
E.1. Sistemul de luare a deciziilor – Cine ia deciziile în cazul în care trebuie modificate anumite prevederi din Planul 
de Management? 
 
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? 
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Sumar 
Acest plan de management a fost elaborat cu scopul de a ajuta la refacerea sitului Someșul Mic, 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 Someșul Mic 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 habitatelor naturale pentru asigurarea condițiilor de viață necesare speciilor de interes 
comunitar pentru care a fost desemnat situl și pentru celelalte specii importante prezente pe sit. 
Programul 2: Conștientizare și educație 
Obiectiv specific: Asigurarea colaborării și sprijinului factorilor interesați principali pentru refacerea condițiilor 
necesare speciilor de interes comunitar 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. 

A. Introducere 
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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 Someșul Mic ROSCI0394, numit în continuare Situl Someșul Mic, astfel încât să se 
realizeze obiectivele pentru care a fost desemnat situl. 
 
Este un sit foarte mic, o porțiune importantă a sectorului II al cursului râului Someșul Mic. Este unicul sit desemnat 
pe acest râu, prin care se dorește protecția faunei ripariene și fluviale. Importanța lui este dată atât de sistemul de 
brațe moarte încă existente pe acest sector aș râului Someșul Mic, cât și de existența unui fragment aproape 
natural într-o zonă atât de antropizată, fiind un important refugiu pentru speciile de importanță comunitară. 
 
Principiul managementului participativ impune implicarea factorilor interesați, atât în procesul de elaborare a 
planului, cât și în implementarea acestuia. Pe parcursul elaborării planului au fost organizate întâlniri și dezbateri 
cu factorii interesați. 
 
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 
al autorităților, așa cum se precizează în articolul 21 aliniatul 6 al OUG 57/2007: ”Autoritățile locale și naționale cu 
competențe și responsabilități în reglementarea Activităților din ariile naturale protejate sunt obligate să instituie, 
de comun acord cu administratorii ariilor naturale protejate și, după caz, cu autoritatea publică centrală pentru 
protecția mediului și 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 important 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 și națională, precum și orice alte planuri de exploatare/utilizare a resurselor naturale din 
aria naturală protejată vor fi armonizate de către autoritățile emitente cu prevederile planului de management.” 
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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. 

 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 Someșul Mic 
ROSCI0394. 
 
B.1. Informaţii Generale  
B.1.1. Localizare 
Situl Someșul Mic se întinde pe o suprafață de 117 ha și este situat în zona nordică a județului Cluj.  
 
Din punct de vedere geografic Situl Someșul Mic se situează în partea nord, nord-vestică a Depresiunii Transilvaniei, 
fiind încadrată în subunitatea geografică a Dealurilor Feleacului din cadrul Podișului Someșan. 
Din punct de vedere administrativ zona protejată se situează în totalitate pe teritoriul județului Cluj și se 
suprapune pe următoarele unități teritorial administrative (UAT): municipiul Dej, comuna Mica, comuna Mintiu 
Gherlii. Coordonatele geografice ale centroidului ariei naturale protejate sunt: 418378.2698, 622539.2913. 

                                                 
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 



 
Planul de management al Sitului de Interes Comunitar Someșul Mic ROSCI0394 

 

Pag. 13 din 78 

Figura 1. Localizarea Sitului Someșul Mic 
 
Drumul Național European (E576) și Drumul Județean (DJ172F) sunt paralele cu situl pe direcția nord-sud, la o 
distanța cuprinsă între 0.5-5 km, Drumul Județean intersectând o dată limita sitului. 
Situl Someșul Mic se poate accesa din următoarele localități: de pe Drumul Județean (DJ161D) municipiul Dej, de 
pe Drumul Național (DJ172F) satul Mica și Mintiu Gherlii, de pe drumurile comunale: satul Mănăstirea, satul 
Petrești, satul Salațiu. 
 
B.1.2. Cadrul legal și administrativ pentru management 
 
Desemnarea, limitele și categoria de management ale Sitului Someșul Mic 
 
Situl Someșul Mic este arie naturală protejată de interes comunitar 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 importanță 
comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România. 
 
Limitele Sitului Someșul Mic au fost stabilite prin ordinul menționat mai sus, harta fiind pusă la dispoziția factorilor 
interesați de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului prin intermediul paginii de internet 
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http://www.mmediu.ro/protectia_naturii/protectia_naturii.htm, conform actului normativ menționat, precum și 
în Anexa 1.  
 
Situl Someșul Mic nu se suprapune cu alte arii protejate. 
 
Arii protejate limitrofe 
În imediata apropiere a sitului se găsesc Dealurile Clujului Est ROSCI0295, Lacul Știucilor - Sic - Puini - Bonțida 
ROSCI0099, Someșul Mare ROSCI0393, Someșul Mare Superior ROSCI0232, Șieu - Budac ROSCI0400, Lozna 
ROSCI0314, Cursul Mijlociu al Someșului ROSPA0114. 
 
Administrarea Sitului Someșul Mic 
În prezent situl nu are custode desemnat, responsabilitatea pentru managementul lui revenind Agenției de 
Protecția Mediului Cluj. 
 
B.1.3. Drepturi de proprietate, administrare și folosință a terenurilor 
Întreaga suprafață a AP este situată pe teritoriul județului Cluj în regiunea Centru. Din punct de vedere al 
distribuției teritoriale, pe localități, situl este împărțit după cum urmează: municipiul Dej - 30,36%, comuna Mica - 
9,27%, comuna Mintiu Gherlii - 60,39%. 
 
Din punct de vedere al drepturilor de proprietate, administrare și folosință a terenurilor din Situl Someșul Mic 
situația este următoarea: 
- albia minoră, albia majoră și zona de protecţie a râului Someșul Mic este gestionată de către Administrația 
Națională „Apele Române” (ANAR).  
- terenurile limitrofe zonei de protecție sunt în proprietatea persoanelor fizice din localitatăţile municipiul Dej, 
comuna Mica, comuna Mintiu Gherlii. 
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B.1.4. Factorii interesați  
 
Tabel 1. Analiza factorilor interesați identificați în procesul de realizare a planului de management 

Instituții, organizații, grupuri de 
interese pe categorii stabilite pe baza 

rolului și/sau a interesului în AP 
Rol / interes 

Capacitatea/posibilitatea de a 
influenţa decizii importante de 

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

redus) 

Autorități de mediu,  de reglementare și control Activități 

Ministerul Mediului, Apelor și 
Pădurilor (eventual autoritatea 
publică centrală pentru protecția 
mediului) 

Asigurarea cadrului legislativ, 
implementarea politicilor de mediu 
la nivel național, responsabil pentru 
sistemul de arii protejate. 
Autoritatea contractantă pentru 
administrarea Sitului Someșul Mic 

+++ 

Agenția pentru Protecția Mediului 
Cluj (APM Cluj) 

Gestionarea, avizarea și controlul 
sitului protejat 

+++ 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale (MADR) 

Reglementarea activităților agricole și 
de dezvoltare rurală 

+++ 

Asociația Națională Apele Române – 
Direcția Apelor Someș-Tisa 

Administrarea și regularizarea apelor 
aflate în proprietatea statului, 
respectiv a pârâurilor, albiilor minore, 
a digurilor și a zonelor de protecție 
ale cursurilor de apă 

+++ 

Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

Reglementarea activității turistice ++ 

Garda Națională de Mediu 
Comisariatul Județean Cluj 

Inspecție și control din punct de 
vedere al protecției mediului 
(sancțiuni, amenzi, restricții) 

++ 

Inspectoratul de Poliție al Județului 
Cluj 

Ordine publică, urmărire penală, etc. ++ 

Inspectoratul de Jandarmerie 
Județean Cluj 

Ordine publică ++ 

Acordarea și controlul plăților pe suprafață 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru 
Agricultură Cluj (APIA Cluj) 

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

+++ 

Autorități ale administrației publice locale 

Consiliul Județean Cluj Planificare teritorială și strategică  ++ 
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Instituții, organizații, grupuri de 
interese pe categorii stabilite pe baza 

rolului și/sau a interesului în AP 
Rol / interes 

Capacitatea/posibilitatea de a 
influenţa decizii importante de 

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

redus) 

Instituția Prefectului Județului Cluj 

Asigură realizarea intereselor 
naționale, aplicarea și respectarea 
Constituției, a legilor, a hotărârilor și 
ordonanțelor Guvernului, a celorlalte 
acte normative, precum și a ordinii 
publice 

++ 

Primăria și Consiliul Local Dej 
Rol în planificare teritorială și 
strategică, întreținerea infrastructurii 
locale și în menținerea ariei protejate  

+++ 

Primăria și Consiliul Local a Comunei 
Mica  

Rol în planificare teritorială și 
strategică, întreținerea infrastructurii 
locale și în menținerea ariei protejate  

+++ 

Primăria și Consiliul Local Comunei 
Mintiu Gherlii 

Rol în planificare teritorială și 
strategică, întreținerea infrastructurii 
locale și în menținerea ariei protejate  

++ 

Agenția Națională pentru Pescuit și 
Acvacultură – Filiala Cluj 

Reglementarea activității de pescuit 
și acvacultură 

+++ 

Comunități și grupuri de interese locale și regionale 

Populația locală din imediata 
vecinătate a sitului, din localitatea: 
municipiul Dej, comuna Mica, comuna 
Mintiu Gherlii 

Proprietari de terenuri, gestionari 
și/sau utilizatori de resurse 

+++ 

AGROMEC DEJ SA 
Proprietar de teren, gestionar și/sau 
utilizator de resurse 

++ 

Reprezentanți mass media Informare, conștientizare ++ 

Pescari Utilizare resurse piscicole, recreere +++ 

Cicliști  Recreere + 

Bisericile din localitățile în care sunt 
proprietarii și localități din vecinătatea 
sitului 

Conștientizare + 

Vizitatori Recreere + 

Administrare infrastructură   

Compania Națională de Autostrăzi și 
Drumuri Naționale (CNADNR) - 
Direcția Regională de Drumuri și 
Poduri Cluj Napoca 

Administrarea drumurilor naționale + 
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Instituții, organizații, grupuri de 
interese pe categorii stabilite pe baza 

rolului și/sau a interesului în AP 
Rol / interes 

Capacitatea/posibilitatea de a 
influenţa decizii importante de 

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

redus) 

Compania de Apă Someș SA 
Furnizare apă potabilă, colectare-
epurare ape uzate 

+ 

Școli, universități, muzee, institute de cercetare  

Școlile din imediata vecinătate, 
localitățile din municipiul Dej, comuna 
Mica (Mica, Mănăstirea, Nireș), 
comuna Mintiu Gherlii (Mintiu Gherlii, 
Bunești, Nima, Petrești, Salatiu) 

Activități educative, informare, 
conștientizare 

++ 

Universitatea Babeș-Bolyai - 
Facultatea de Biologie și Geologie și și 
Facultatea de Știința și Ingineria 
mediului 

Activități educative, monitorizarea 
speciilor și habitatelor protejate, 
informare, conștientizare 

++ 

Universitatea Sapientia, 
Departamentul de Știința Mediului 

Activități educative, monitorizarea 
speciilor și habitatelor protejate, 
informare, conștientizare 

+ 

Muzeul Zoologic al Universității 
Babeș-Bolyai 

Activități educative, monitorizarea 
speciilor și habitatelor protejate, 
informare, conștientizare 

+ 

Vivariul Universității Babeș-Bolyai 
Activități educative, monitorizarea 
speciilor și habitatelor protejate, 
informare, conștientizare 

+ 

Institutul de Cercetări Biologice Cluj-
Napoca 

Cercetare + 

Organizații neguvernamentale    

Asociația „Apáthy István Egyesület” 
ONG susținerea și îmbunătățirea 
învățământului superior în limba 
maghiară și ocrotirea naturii 

++ 

Asociația Județeană a Pescarilor 
Sportivi Cluj (AJPS) 

ONG reglementarea activității de 
pescuit și acvacultură 

+++ 

Societatea Ornitologică Română Birou 
Teritorial Cluj 

ONG protecția mediului ++ 

Asociația Ecouri verzi Cluj-Napoca ONG protecția mediului ++ 

Asociația Transilvania Verde – Zöld 
Erdély Egyesület 

ONG protecția mediului ++ 
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Instituții, organizații, grupuri de 
interese pe categorii stabilite pe baza 

rolului și/sau a interesului în AP 
Rol / interes 

Capacitatea/posibilitatea de a 
influenţa decizii importante de 

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

redus) 

Asociația pentru Protecția Păsărilor și 
a Naturii Grupul Milvus 

ONG protecția mediului + 

BÖSZ la Uniunea Studențească 
Maghiară din Cluj-Napoca 

ONG studenților biologi și ecologi + 

Organizația Studenților pentru Natură ONG studenților biologi și ecologi + 

Societate Organizată Sustenabil (SOS 
Cluj) 

ONG protecția mediului + 

Centrul Focal Asociația pentru 
Monitorizarea și Conservarea 
Biodiversității 

ONG protecția mediului + 

Clubul de Cicloturism “ Napoca” 
(CNN) 

ONG + 

Finanțatori   

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

Sprijin pentru activități de 
conservare, educație, conștientizare 
și ecoturism, responsabilitate socio-
economică 

++ 

 
B.1.5. Resurse pentru management și infrastructura  
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 
Agenția pentru Protecția Mediului Cluj (APM Cluj) 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 privința  activităților de management curent se iau de către APM. 
 
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: 
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o Plan de Management al Spațiului Hidrografic Someș-Tisa 2016-2021 
o Planul Urbanistic General Municipiul Dej, valabilitate 2012-2022 
o Planul Urbanistic General al comunei Mica, valabilitate 2015-2025 
o Planul Urbanistic General al comunei Mintiu Gherlii 

 
B.1.7. Sistemul de planificare a Activităților, monitorizare și 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 importanță 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 și 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 a localnicilor și autorităților locale, respectiv a instituțiilor cu responsabilități în 
menținerea acestei arii protejate. 
 
B.2. Mediul fizic 
Datele prenzentate 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 mediului 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 Someșul Mic se întinde la sud de municipiul Dej, pe o suprafață totală de 117 ha, reprezentând o fâșie îngustă, 
lungă, în jur de 10 km de-a lungul unor brațe moarte ale Someșului Mic. Din punct de vedere geografic se situează 
pe Culoarul Someșului Mic la limita dintre cele două unități geografice ce constituie Depresiunea Transilvaniei, 
respectiv Podișul Someșan în vest și Câmpia Transilvaniei în est. 
 
Din punct de vedere geologic poate fi considerată cea mai tânără, recentă formațiune, dezvoltată în mare parte 
datorită activității fluviatile a Someșului Mic care a rezultat în suprafețe de eroziune și de acumulare a depozitelor 
superficiale. În zona sitului regăsim depozitele nisipoase, argiloase (nisip cu pietriș, nisip cu liant, nisip argilos, nisip 
grosier, nisip prăfos uneori cu intercalații de strate argilo-marnoase, sau argilo-prăfoase) a zonelor de luncă sau a 
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meandrelor părăsite, aparținând Cuaternarului (Holocen) (Baciu ‒ Filipescu, 2002; Poszet, 2011). 
 
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 și colab., 1960). 
 
Situl Someșul Mic reprezintă lunca Someșului Mic, cu două brațe moarte, având o întindere alungită, fără diferențe 
de nivel însemnate. Din această cauză, 93,9% din arie se înscrie în categoria suprafețelor cvasiorizontale. Totuși, pe 
o suprafață restrânsă, apar valori puțin mai mari ale geodeclivității (între 2-5° și 5-7°), în zonele cu maluri erodate.  
 
Altitudinea medie este de 240 m. 
 
Rezultatul proceselor fluviatile se poate urmări clar în cazul sitului Someșul Mic. Panta de curgere a râului este 
redusă, fără rupturi de pantă în profilul longitudinal, în schimb se prezintă meandre tăiate și transformate în brațe 
moarte. 
 
Albia minoră este mărginită de maluri uneori abrupte, dar puţin înalte. Prezența malurilor abrupte este importantă 
din perspectiva eroziunii laterale, care prin subminare – mai ales în timpul viiturilor – provoacă prăbușirea 
malurilor, dar uneori afectează chiar porțiuni din versant. Dintre procesele actuale din albia minoră, cel mai 
pregnant este meandrarea, ce se datorează prezenţei rocilor mai rezistente la eroziune.  
 
Procesele geomorfologice din lunci sunt mai reduse și au o amploare mai mare în timpul inundațiilor. La contactul 
luncii cu versanţii sau cu terasele se continuă procesul dezvoltării glacisurilor, prin acumularea materialelor spălate 
și transportate de pe versanţi. Meandrele și cursurile părăsite sunt de asemenea în curs de colmatare. 
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Figura 2. Gradul de înclinare al versanților și expoziția versanților în Situl Someșul Mic 
 
B.2.2. Hidrologie 
Râul Someșul Mic, pe care s-a constituit de fapt situl, 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 vărsându-se în 
Tisa.  
 
Someșul Mic se formează în dreptul localității Someșul Rece prin confluența a Someșului Cald și a Someșului Rece.  
 
Culoarul Someșului Mic se dezvoltă pe o distanță de aproximativ 75 km (100 km conform Savu, 1987), între 
localitățile Gilău și Dej înregistrând lățimi de 1-3 km la nivelul luncii și de 4-5 km la nivelul terasei superioare (140 
m). Longitudinal, după ieșirea din Munții Apuseni la Gilău, culoarul  începe la o altitudine de 400 de metri, după 
care, ajungând la 346 de metri la Cluj-Napoca, se închide la altitudinea de 232 de metri la confluența Someșului 
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Mic cu Someșul Mare.  
 
Situl Someșul Mic se situează pe o fâșie îngustă și lungă, de aproximativ 10 km de-a lungul brațului mort din partea 
sudică unor brațe moarte ale Someșului Mic. Someșul Mic între Gherla și confluența sa cu Someșul Mare în amonte 
de Dej prezintă o accentuată tendință de meandrare. 
 
În ceea ce pivește apele subterane, cele mai abundente resurse de apă subterană ale culoarului Gilău –Gherla sunt 
cantonate în formațiunile de vârstă cuaternară, 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; 

 compoziția lor litologică este dominată de prezența nisipului, pietrișului și a bolovănișului; 

 grosimea stratelor acvifere este cuprinsă intre 1 și 11 m; 

 porozitatea eficace are valori de 0,15 până la 0,27; 

 transmisivitatea stratului freatic din lunca Someșului Mic are valori de ordinul sutelor de m2/zi. 
 
B.2.3. Clima 
Potrivit clasificării climatologice a lui W. 
Köppen clima Sitului Someșul Mic se 
încadrează în zona climatului temperat 
continental răcoros (Dfb) fără un sezon 
secetos bine individualizat și cu veri moderate 
(în luna cea mai caldă temperatura lunară 
multianuală nu depășește 22 oC, iar în cel 
puțin patru luni din an temperatura medie 
lunară se află peste 10 oC); sezonul cald și cel 
rece sunt bine delimitate din punct de vedere 
termic (temperatura medie lunară a lunii celei 
mai calde se află peste 10 °C, iar în cazul lunii 
celei mai reci sub -3 oC) (Figura 4). 

Figura 3. Lungimea sezonului de creştere (temperatura medie peste 
5,5 °C) la Someşul Mic (CARPATCLIM) 

 
Luna cea mai caldă este iulie (19,3 °C), iar luna cea mai rece este ianuarie (-4,5 °C).  
 
Numărul mediu anual de zile cu îngheț este mai redus în zona inferioară a Văii Someșului Mic. 
 
Din punct de vedere ecologic, lungimea sezonului de creștere (numărul zilelor cu temperatură medie peste 5,5 °C) 
are un rol semnificativ, în zona Sitului lungimea medie a sezonului de creștere fiind de 245 de zile (la Dej). 
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Figurile 4. și 5. Repartiţia temperaturii medii anuale și repartiția cantităților de precipitații medii anuale pentru Situl 
Someșul Mic 
 
În ceea ce privește precipitațiile, harta de mai sus redă la scară mare precipitaţiile medii anuale (Figura 5). 
 
Dependent de particularitățile circulației generale a atmosferei au avut loc variații neperiodice ale cantităților 
anuale de precipitații, astfel în perioada dintre 1961-2000 s-au înregistrat și abateri destul de consistente, atât în 
domeniul excedentar, cât și în cel deficitar (Croitoru, 2006). 
 
Din distribuția cantităților lunare de precipitații în timpul anului, rezultă un maxim pluviometric în iunie și un minim 
pluviometric în februarie-martie (Tabelul 2). 
 
Tabel 2. Cantitățile de precipitații medii lunare multianuale (1961-2000) (Croitoru, 2006). 

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

39,1 29,7 32,0 50,1 70,5 87,7 69,9 65,8 44,7 40,5 42,0 50,2 622,2 

 
Numărul mediu anual al zilelor cu precipitații 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 și prima lună a semestrului cald al anului. Numărul mediu anual de zile cu strat de zăpadă este de 55, valorile 
medii lunare fiind cuprinse între 3 în luna noiembrie, respectiv 18 în luna ianuarie. Numărul maxim lunar de zile cu 
strat de zăpadă variază între 2 în luna octombrie și 31 în lunile decembrie și ianuarie. 
 



 
Planul de management al Sitului de Interes Comunitar Someşul Mic ROSCI0394 

 

Pag. 24 din 78 

B.2.4. Soluri  
În Situl Someșul Mic sunt prezente patru clase de sol: argiluvisoluri, cambisoluri, soluri hidromorfe și soluri 
neevoluate, trunchiate sau desfundate. 
 
B.3. Mediul biotic  
 
Datele prenzentate 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 
habitate 

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

RA.1.1. 

Metodologia şi planificarea detaliată a activităţilor de 
evaluare, corelat cu datele bibliografice specifice pentru 
speciile de mamifere. Distribuţia speciei bazată pe datele 
preliminare de teren pentru speciile de mamifere.  

dr. Sike Tamásde 
lucru 

RA.1.3.numire 
prescurtată 

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

dr. Szabó D. Zoltán, 
Benkő Zoltán 

RA.1.4. 

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

Imecs István, 
Nagy Anrdás Attila 

RA.1.5. 

Cartarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor de 
mamifere 

dr. Sike Tamásde 
lucru 

RA.2.1. 

Inventarierea şi cartarea speciilor de reptile şi amfibieni dr. Szabó D. Zoltán, 
Benkő Zoltán 

RA.2.2. 

Inventarierea şi cartarea speciilor de peşti 
Imecs István, 
Nagy Anrdás Attila 

RA.4.2. 

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. 

Evaluarea stării de conservare a speciilor de reptile şi 
amfibieni 

dr. Szabó D. Zoltán, 
Benkő Zoltán 

RA.6.3. 



 
Planul de management al Sitului de Interes Comunitar Someşul Mic ROSCI0394 

 

Pag. 25 din 78 

Evaluarea stării de conservare a speciilor de peşti Imecs István, 
Nagy Anrdás Attila 

RA.6.4. 

 
Situl a fost desemnat pentru 1 specie de mamifere, 2 specii de amfibieni și reptile, 3 specii de pești. Situația 
acestora se prezintă în cele ce urmează. Pe lângă acestea, s-au mai identificat 2 specii de interes comunitar. De 
asemenea, s-au făcut observații legate de habitatele favorabile acestor specii. 
 
B.3.1. Context biogeografic 
Situl Someșul Mic face parte din Regiunea Biogeografică Continentală, care ocupă mare parte din teritoriul 
României, ca de altfel și mare parte a Europei Centrale și de Vest. 
 
B.3.2. Fauna 
 
Specii de interes comunitar  
Tabel 3 Speciile de interes comunitar menționate în formularul standard 

Nume specie 
Denumire 
populară 

Cod 
N2000 

Anexa din 
Directiva 
Habitate 

Anexa din 
Legea 49 

Lista roșie 
globală 
IUCN 

Anexa din 
Convenția 

de la Berna 

Anexa din 
Convenția de 
la Washington 

(CITES) 

Lutra lutra 
 

vidră 1355 
Anexa 2, 

4 
Anexa 3, 

4A 
AA Anexa 2 Anexa 2 

Bombina 
variegata 

buhai de 
baltă cu 

burta 
galbenă 

1193 
Anexa 2, 

4 
Anexa 3, 

4A 
MPV Anexa 3 - 

Emys 
orbicularis 

țestoasă de 
apă 

1220 
Anexa 2, 

4 
Anexa 3, 

4A 
AA Anexa 3 - 

Rhodeus 
(sericeus) 
amarus 

boarţă 1134 Anexa 2 Anexa 3 MPV Anexa 3 - 

Romanogobio 
(Gobio) kesslerii  

Pocușor de 
nisipporcuș
or de nisip 

2511 Anexa 2 Anexa 3 MPV Anexa 3 - 

Cobitis (taenia) 
elongatoides 

zvârlugă 1149 Anexa 2 Anexa 3 MPV Anexa 3 - 

Legendă: 
MPV - mai puțin vulnerabil (LC - least concerned – cod IUCN) 
AA - Aproape amenințat / în declin (near threatened / decreasing – cod IUCN) 
 
Situaţia speciilor de interes comunitar identificate în sit  
În cadrul procesului de realizare a planului de management, în perioada decembrie-septembrie 2014 s-au făcut 
inventarieri ale speciilor de faună de interes comunitar, estimându-se starea actuală a speciilor. 
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Tabel 4. Situația speciilor de interes comunitar 

Specia 
Efectiv 

populațional 
estimat 

Viabilitatea Observații 
Stare actuală 

*A *B *C 

Lutra lutra 3-7 Scăzută habitate prezente   X 

Bombina 
variegata 

0 Scăzută 

habitate prezente 
Având în vedere comportamentul și 
detectabilitatea cu fluctuații semnificative, 
determinarea statutului speciei necesită 
studii suplimentare cu ieșiri pe teren 
multiple în viitor. 

  X 

Emys orbicularis 3-20 Scăzută habitate prezente   X 

Rhodeus 
(sericeus) 
amarus 

min. 
343.263 

Stabilă habitate prezente  X  

Romanogobio 
(Gobio) kesslerii  

0 Scăzută 
habitate prezente 
Nu a fost găsită în sit, numai în afara sitului. 

  X 

Cobitis (taenia) 
elongatoides 

min. 3269 Scăzută habitate prezente   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 
 
B.3.3. Alte specii de interes de conservare 
 
Tabel 5. Specii de faună și floră de interes de conservare, identificate în cadrul sitului (altele decât cele din 
formularul standard) 

Specia* 
Denumire 
populară 

Cod N2000 
Anexa din 
Directiva 
Habitate 

Anexa din 
Legea 49 

Anexa din 
Convenţia 
de la Berna 

Categorie 
IUCN 

Barbus 
(meridionalis) 
carpathicus 

moioagă 1138 Anexa 2 Anexa 3, 5A Anexa 3 - 

Romanogobio 
vladykovi 
(Gobio 
albipinnatus) 

porcușor de 
șes 

1124 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 3 MPV 
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B.3.4. Flora 
Deoarece vegetația ripariană și vegetația brațelor moarte sunt critice pentru speciile de interes comunitar, s-a 
acordat o importanță deosebită evaluării acestora pe teren. 
 
Vegetația ripariană de-a lungul râului este foarte degradată. Dacă există vegetație lemnoasă, este alcătuită doar de 
un șir îngust de vegetație caracteristică cu răchită comună, răchită roșie, salcie albă, mlajă (Salix fragilis, S. 
purpurea, S. alba, S. viminalis), plop negru (Populus nigra), arin negru (Alnus glutinosa), porumbar (Prunus spinosa), 
păducel (Crataegus monogynaI). În multe locuri, terenurile agricole ajung până la malul râului, și vegetația 
ripariană a fost distrusă în totalitate sau s-au păstrat doar câțiva indivizi, alcătuind o vegetație fragmentată, săracă, 
degradată. 
 
Brațul mort din partea sudică este înconjurat de o fâșie lată de vegetație ripariană cu stuf (Phragmites australis) și 
papură lată (Thypha latifolia). Celălalt braț mort, la nord de cel prezentat anterior, ocupă o suprafață mai mică. 
Malul exterior al acestuia nu conține vegetație lemnoasă, fiind alcătuit din stuf și papură lată. Malul interior este 
acoperit de sălcii (Salix sp.), stuf și salcâm (Robinia pseudacacia). Suprafața apei este acoperită de alge verzi (cu 
mare probabilitate Cladophora glomerata) în exclusivitate, cu o acoperire relativă de 70%.  
 

B.3.5. Specii de faună de interes economic 
Speciile de pești pescuite în AP: știucă (Esox lucius), caras (Carassius gibelio), crap (Cyprinus carpio), clean (Squalus 
cephalus), babușcă (Rutilis rutilus), roșioară (Scardinius erythrophthalmus), lin (Tinca tinca), biban (Perca fluviatilis), 
șalău (Stizostedion lucioperca), specii de Ictalurus sp. 
 
B.3.6. Specii alohtone și specii invazive 
Un studiu concret privind răspândirea speciilor alohtone și a celor cu caracter invaziv, nu a fost realizat încă, dar cu 
ocazia inventarierilor au fost culese o serie de informații privind prezența unor specii invazive.  
 
Specii invazive lemnoase sunt foarte frecvente de-a lungul malului: Robinia pseudacacia, Acer negundo și Amorpha 
fruticosa.  
 
Specii invazive erbacee sunt foarte frecvente și ocupă suprafețe considerabile: Impatiens glandulifera, Helianthus 
tuberosus, Reynoutria japonica, Solidago gigantea, Aster lanceolatus, Echinocystis lobata.  
 
Specii invazive care ar putea periclita populațiile de pești sunt: Carassius gibelio, Lepomis gibbosus, Pseudorasbora 
parva, Ameiurus sp. 
 
B.3.7. Procese naturale  
Pe teritoriul Sitului Someșul Mic procesele naturale sunt reduse ca prezență și intensitate, întrucât majoritatea 
ecosistemelor au suferit modificări semnificative. 
 
Fenomenul de inundare contribuie în mod semnificativ la formarea habitatelor specifice denumite generic ”zone 
umede”: aninișuri, pajiști umede, etc.  
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Fenomenul natural de meandrare se manifestă prin depunerea constantă de aluviuni, concomitent cu erodarea 
malurilor, generându-se acea formă de ”bucle” caracteristică pentru râurile de câmpie. Meandrarea ca fenomen, 
generează o varietate de condiții pentru habitate rare și indispensabile multor specii de faună: maluri verticale 
erodate, depuneri de mâl și aluviuni, ochiuri de apă, etc. 
 
Cu ocazia viiturilor mai mari, aceste meandre (bucle) se pot rupe, rămânând izolate sub forma unor brațe moarte, 
periodic inundate și alimentate cu apă. 
 
Îndiguirile în această zonă au dus la imposibilitatea formării lor, dar în sit se mențin două din meandre, critice 
pentru asigurarea prezenței speciilor de interes comunitar. 
Prin îndiguire, fundul albiei devine mai adânc (datorită creșterii vitezei apei) și uniform pe toată lungimea. Acest 
fapt duce la scăderea numărului de specii de pești ce au nevoie de varietatea de habitate prezente în mod natural 
într-un râu pentru depunere de ponte și hrănire. 
 
Adâncirea fundului albiei are ca efect secundar scăderea nivelului pânzei freatice, ducând la afectarea sau chiar 
modificarea habitatelor umede de luncă și la intensificarea fenomenului de secetă. 
 
Sedimentarea, ca proces natural, stă la baza procesului de meandrare. Prin construirea de baraje, acest fenomen 
poate fi puternic influențat, manifestându-se mai puternic în amonte de baraje (provocând colmatarea albiilor). 
 
Succesiunea este un proces natural, specific tuturor habitatelor, fiind deseori generat sau influențat de activitățile 
antropice. În cazul habitatelor situate de-a lungul râurilor, succesiunea este fenomenul de evoluție a brațelor 
moarte. Aceste brațe moarte, formate în urma procesului de meandrare a râurilor, parcurg o serie de etape 
intermediare, fiecare constituind un habitat extrem de valoros, atât prin raritatea lui cât mai ales prin condițiile de 
viață ce le creează pentru o serie de specii de faună.  
 
B.4. Informaţii socio-economice și culturale 
 
B.4.1. Comunităţi și aspecte demografice 
În cadrul ultimului referendum (2011), conform informațiilor oficiale, numărul de locuitori se prezintă astfel: 
 
Tabel 6. Distribuția teritorială și demografică. 

Localitate Suprafață (ha)* Populație** Densitate (populație/hectar) 

municipiul Dej 10889 33497 3,08 

comuna Mintiu Gherlii 7850 3746 0,48 

comuna Mica 6482 3566 0,55 

TOTAL 25221 40809 1,37 

 
Municipiul Dej, comuna Mintiu Gherlii, comuna Mică au o populație stabilă în total de 40.809 locuitori conform 
recensământului din 2011. Grupul etnic predominant este cel român (82%). Maghiarii reprezintă 12%, celelalte 
etnii fiind reprezentate în principal de romi și germani. 
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Situl este ”utilizat” acum în principal de proprietari și de pescari, mai rar de locuitorii din satul Mintiu, respectiv 
de un număr redus de persoane. 
 
B.4.2. Utilizarea terenurilor și resurselor  
Luciul de apă în albia minoră reprezintă aproximativ 40 ha din 117 ha suprafața totală a sitului. Proprietarul albiei 
minore este statul și este gestionată de către Agentia Națională Apele Române – Direcția Apelor Someș-Tisa. Albia 
majoră este în proprietare privată, suprafețele fiind incluse în proprietățile de terenuri agricole care se întind până 
în albia majoră. 
 
Majoritatea terenului este în prezent utilizată ca teren agricol cultivat în principal cu porumb, grâu, lucernă. 
Suprafața medie a unei parcele cultivate este de 0,5 ha. În proporție de 75 % deținătorii terenurilor accesează plăți 
APIA. Pe marea majoritate a terenurilor se cultivă porumb (7-10 ha) urmat de grâu (3-6 ha) iar pe o suprafață 
redusă (2-4 ha) lucernă. 
 
În zona primului braț mort o suprafață de 4 ha este exploatată intensiv de către SC Agromec Dej SA cu porumb. 
La est de această parcelă se află 17 parcele aflate în proprietatea persoanelor fizice din localitatea Petrești. În 
zona celui de-al doilea braț mort pe cea mai mare parte a terenului delimitat de cursul râului se pășunează. 
 
 
B.5. Informare, conștientizare, 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 importanță 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  

 expoziție de fotografie în Cluj-Napoca 

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

 articole despre speciile protejate în mass-media locală. 
 
C. Evaluarea situației actuale 
În această secțiune 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: 

 speciile de interes comunitar prezentate în Formularul Standard și prezentate / descrise la capitolul B3; 

 habitatele care sunt importante pentru AP, altele decât cele de interes comunitar, prezentate la capitolul 
B3. 
 
Valori naturale  
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Tabel 7. Valorile de biodiversitate identificate în cadrul Sitului Someșul Mic. 

Valoarea identificată în 
sit și vecinătatea 

acestuia 

Suprafața 
identificată în 

AP 
Importanța pentru AP/comunitate 

Cursuri de apă 40 ha (pe 
lungime de 
10 km) 

Habitatul speciilor de pești de interes conservativ. 
Habitat de importanță deosebită pentru vidră (Lutra lutra).  
Este o sursă potențială pentru turism. 

Vegetație ripariană cu 
ierburi, arbuști și arbori 
și vegetația din apa 
brațelor moarte 

rară și 
degradată 

Vegetația ripariană este importantă ca loc de cuibărit pentru specii 
de păsări, refugiu pentru amfibieni și reptile. Vegetația din apele 
brațelor moarte are importanță deosebită pentru pești și amfibieni. 
Vegetația ripariană are un rol important în asigurarea protecției 
împotriva inundațiilor. Acestea fiind răspândite de obicei de-a lungul 
pâraielor, absorb cantități mari de apă în timpul viiturilor, pe care le 
redau în circuit într-un mod lent, având astfel o funcție de tampon. 
Îndiguirea luncilor cursurilor de apă nu asigură pe termen lung 
această funcție, totodată terenurile agricole dobândite prin 
eliminarea aninișurilor ripariene și desecare vor pierde fertilitatea 
pe termen îndelungat. 

Vidra (Lutra lutra) 2 teritorii 
(revire) de 
vidre, 
10,2 km din 
cursul 
Someșului 
Mic 

Deși era o specie comună în toată Europa din anii 1950, populațiile 
de vidre prezintă un declin major. Este o specie vulnerabilă și un 
indicator important al stării ecosistemelor acvatice. 

Buhai de baltă cu burta 
galbenă (Bombina 
variegata) 

2,67 ha 
habitate 
potențiale 

Specia nu a fost regăsită în zona studiată în timpul ieșirilor. Din cauza 
comportamentului și detectabilității cu fluctuații semnificative, 
determinarea statutului speciei pe nivelul zonei studiate necesită 
studii suplimentare cu multiple ieșiri pe teren în viitor. Dacă specia 
va fi regăsită în zona studiată, probabil acesta va fi reprezentată de 
un număr foarte scăzut de exemplare. 

Țestoasă de apă (Emys 
orbicularis) 

13,4 ha Specie rară la nivel comunitar.  

Boarța (Rhodeus 
(sericeus) amarus) 

34,78 ha Specie rară la nivel comunitar. 

Pocușor de nisip 
(Romanogobio (Gobio) 
kesslerii ) 

30,6 ha 
habitate 
potențiale 

Specie rară la nivel comunitar. 

Zvârlugă (Cobitis 
(taenia) elongatoides) 

36,77 ha Specie rară la nivel comunitar. 

Moioagă (Barbus 
(meridionalis) 
carpathicus) 

31,15 ha Specie rară la nivel comunitar. 
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Valoarea identificată în 
sit și vecinătatea 

acestuia 

Suprafața 
identificată în 

AP 
Importanța pentru AP/comunitate 

Porcușor de șes 
Romanogobio vladykovi 
(Gobio albipinnatus) 

30,6 ha Specie rară la nivel comunitar. 
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C.2. Presiuni și amenințări 
Identificarea și evaluarea presiunilor și ameninţărilor a fost realizată în grupul de lucru și în întâlniri cu factorii 

interesați, pe baza studiilor elaborate de specialiști în anul 2014 în urma inventarierilor de teren, 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.  
 
Legendă: 

Amenințare minoră Amenințare moderată Amenințare majoră 

Necesită monitorizare dar nu și 
acțiuni specifice de management 

Necesită acțiuni specifice de 
management cât mai curând posibil 

Necesită acțiuni de management 
cu prioritate 

Cu impact mic Cu impact mediu Cu impact major 

1 2 3 
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Tabel 8. Amenințări identificate în cadrul Sitului Someșul Mic. 

Presiunea / Presiunea 
identificată 

Valoarea amenințată Explicații - localizare, impact potențial  

Nivel 
impact 
estimat 

 

prezent viitor 

1. Dezvoltările rezidenţiale și comerciale 
 

1.1. Case și aşezări. 
Lutra lutra, 

Emys orbicularis 

Localizare: - unde cursul râului se învecinează la distanțe de 70 
m-100 m cu construcțiile ce se află în proximitatea ariei. 
Cauza: - extinderea construcțiilor către marginea habitatelor 
acvatice . 
Impact: - crește deranjul asupra speciei prin prezența umană 
constantă și pot genera în viitor o accentuare a degradării  
habitatelor ripariene și chiar pierderea acestor habitate  

1 2 

2. Agricultură și acvacultură. 
 

2.1. Recolte anuale și 
perene, altele decât 
cheresteaua. 

Lutra lutra, 
Emys orbicularis, 

Bombina variegata 

Localizare: - pe toată lungimea sitului. În special suprafața cu 
agricultură intensivă în lunca râului în zona brațului mort situat 
în partea sudică, dar și în zona cu terenuri agricole mici  
Cauza: - extinderea terenurilor agricole în zona de protecție a 
râului și/sau intensificarea agriculturii, mărirea și comasarea 
suprafețelor cultivate, cu implicații indirecte asupra habitatelor 
riverane și acvatice (de exemplu prin poluare cu pesticide)  
Impact: reducerea și/sau degradarea habitatelor necesare 
speciilor de interes conservativ. 

2 2 

Lutra lutra 
Emys orbicularis 

Localizare:- pajiști, terenuri agricole si zonele cu vegetație 
lemnoasă (arbori și arbuști) din vecinătatea râului. 
Cauza: - îndepărtarea grupurilor de arbori, respectiv a 
vegetației arbustive. 

1 1 
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Presiunea / Presiunea 
identificată 

Valoarea amenințată Explicații - localizare, impact potențial  

Nivel 
impact 
estimat 

 

prezent viitor 

Impact :- degradarea habitatului speciei prin distrugerea 
zonelor de adăpost și reducerea coridoarelor utilizate pentru  
deplasare. În cazul țestoasei, prezența arboretului pe malul 
habitatelor este de importanță critică, asigurând microclimatul 
optim, un  mozaic al locurilor cu lumină necesară pentru 
însorire, și locuri ferite de soare. 

3.Energie și minerit. 
 

3.2. Minerit și extracţie. Lutra lutra 

Localizare: - albia râului, pe toată lungimea sitului. 
Cauza: - extragerea de agregate minerale  
Impact:- distrugerea habitatelor adecvate pentru vidră și 
deranjarea temporară a habitatelor de pești. 

1 3 

4. Intruziunea umană şi perturbări generate de om în cadrul ariei protejate. 
 

4.1. Activități de recreere și 
turism. 

Lutra lutra, 
Emys orbicularis 

Localizare: - de-a lungul sitului 
Cauza: - pescuitul sportiv, aria protejată este o zonă preferată a 
pescarilor sportivi din zona Dejului, numărul pescarilor este 
foarte mare. 
Impact: - produce un deranj semnificativ  

2 3 

4.2. Alte intruziuni si 
dezechilibre umane. 

Lutra lutra 

Localizare: - habitate acvatice aflate in vecinătatea 
construcțiilor. 
Cauza : - prezența câinilor. 
Impact : - produce un deranj semnificativ  

1 1 

5. Modificări ale sistemelor naturale. 
 

5.1. Incendierea. Lutra lutra 

Localizare: - malul habitatelor acvatice pe toată suprafața ariei 
protejate. 
Cauza: - incendieri ilegale pentru curățarea terenurilor agricole 
de resturi vegetale 

2 2 
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Presiunea / Presiunea 
identificată 

Valoarea amenințată Explicații - localizare, impact potențial  

Nivel 
impact 
estimat 

 

prezent viitor 

Impact: - distrugerea habitatelor și a locurilor de ascunziș, 
incendiile pot distruge și exemplarele tinere. 

Emys orbicularis, 
Bombina variegata 

Localizare:- malul habitatelor acvatice, suprafața ariei protejate. 
Cauza: - incendieri ilegale. 
Impact: - distrugerea habitatelor și a coridoarelor ecologice 
necesare speciei. 

1 1 

5.2. Baraje, management 
hidrologic și gestionarea / 
utilizarea resurselor de apă. 

Cobitis (taenia) elongatoides, 
Rhodeus (sericeus) amarus, 

Romanogobio (Gobio) kessleri 

Localizare:- râul Someș și brațele moarte. 
Cauza:- captare de apă pentru irigații. 
Impact:- modificarea habitatelor prin reducerea nivelului apei. 

2 2 

Emys orbicularis 

Localizare: - pe toată lungimea sitului. 
Cauza: - lucrările de regularizare ar duce la desființarea brațelor 
moarte, la îndepărtarea crengilor moarte care cad în apă și a 
vegetației plutitoare.  
Impact: - distrugerea sau degradarea unor caracteristici critice 
ale habitatelor: crengile și vegetația conferă locuri ideale pentru 
însorire, iar sub apă locuri pentru vânat.  

2 2 

Cobitis (taenia) elongatoides 
Rhodeus (sericeus) amarus 

Romanogobio (Gobio) kessleri  

Localizare:- albia minoră a râului în zona sitului. 
Cauza: - barajul de la Dej. 
Impact: - limitarea deplasării speciei prin fragmentarea 
habitatului, modificarea caracteristicilor habitatului prin 
modificarea vitezei apei și ca urmare a caracteristicilor albiei în 
amonte de baraj. 

3 3 

Lutra lutra 
Localizare: - pe toata lungimea râului cuprinsă în aria protejată. 
Cauza: - lucrări de regularizare a albiei râului. 
Impact:- dispariția habitatului speciei. 

1 1 

6.Specii şi gene invazive şi alte specii şi gene problematice. 
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Presiunea / Presiunea 
identificată 

Valoarea amenințată Explicații - localizare, impact potențial  

Nivel 
impact 
estimat 

 

prezent viitor 

6.1. Specii invazive străine / 
care nu sunt native. 

Cobitis (taenia) elongatoides 
Rhodeus (sericeus) amarus 

Romanogobio (Gobio) kessleri 

Localizare: - toată albia râului. 
Cauza: - prezența speciilor de pești invazive: Carassius gibelio, 
Lepomis. gibbosus, Pseudorasbora parva, Ameiurus sp. 
Impact:- concurență pentru hrană și habitat ce duce la 
reducerea/dispariția speciilor de interes conservativ. 

3 3 

Emys orbicularis 
Localizare:- toată suprafața sitului. 
Cauza:- prezența speciei Trachemys scripta elegans. 
Impact:- concurență pentru hrană și habitat. 

2 2 

Lutra lutra 
Emys orbicularis 

Bombina variegata 

Localizare: - de-a lungul malului. 
Cauza: - prezența speciilor de plante invazive: Robinia 
pseudacacia, Acer negundo și Amorpha fruticosa, Impatiens 
glandulifera, Helianthus tuberosus, Reynoutria japonica, 
Solidago gigantea, Aster lanceolatus, Echinocystis lobata. 
Impact:- degradarea habitatelor 

3 3 

7. Poluarea care afectează aria protejată (provenind din surse din afara ariei sau generată în interiorul ariei protejate). 
 

7.1. Ape uzate de la 
gospodării şi din canalizarea 
urbană. 

Cobitis (taenia) elongatoides, 
Rhodeus (sericeus) amarus, 

Romanogobio (Gobio) kessleri  

Localizare: - toată lungimea râului . 
Cauza:- stația de epurare Cluj, apele uzate din localitățile din 
vecinătatea Someșului Mic până la Dej  
Impact: - afectarea speciei și habitatului. 

2 2 

7.2. Efluenţi din agricultură 
(de ex. îngrăşăminte şi 
pesticide în exces). 

Cobitis (taenia) elongatoides 
Rhodeus (sericeus) amarus 

Romanogobio (Gobio) kessleri 

Localizare:- terenurile agricole din vecinătate și din amonte de 
aria protejată. 
Cauza: - utilizarea îngrășămintelor chimice și a pesticidelor, 
mai ales dacă se depășesc cantitățile prevăzute în lege și 
cerințele de agricultură durabilă. 
Impact: - otrăvirea exemplarelor de pești.  

2 2 

Lutra lutra Localizare: - în lunca râului. 2 2 
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Presiunea / Presiunea 
identificată 

Valoarea amenințată Explicații - localizare, impact potențial  

Nivel 
impact 
estimat 

 

prezent viitor 

Cauza: - intensificarea agriculturii, care are drept rezultat 
folosirea unor cantități semnificative de îngrășăminte, 
pesticide. 
Impact: - impact negativ direct asupra vidrelor, dar și indirect 
prin distrugerea populațiilor de pești care constituie hrana lor. 

Bombina variegata 

Localizare: - terenurile agricole din vecinătate și din amonte de 
aria protejată. 
Cauza: - utilizarea îngrășămintelor chimice și a pesticidelor, 
mai ales dacă se depășesc cantitățile prevăzute în lege și 
cerințele de agricultură durabilă. 
Impact: - degradarea habitatelor. 

2 2 

Emys orbicularis 

Localizare:- în lunca râului în întregul sit. 
Cauza: - utilizarea îngrășămintelor chimice și a pesticidelor, mai 
ales dacă se depășesc cantitățile prevăzute în lege și cerințele 
de agricultură durabilă, astfel se poluează apele râului și este 
afectată pânza freatică. 
Impact :- degradarea calitatății apei cu impact asupra succesului 
de reproducere. 

2 2 

7.3. Gunoi şi deşeuri solide. 

Cobitis (taenia) elongatoides 
Rhodeus (sericeus) amarus 

Romanogobio (Gobio) kessleri 
 
 

Localizare:- brațele moarte ale Someșului Mic, vecinătatea 
râului pe toata suprafața ariei protejate. 
Cauza: - poluarea apelor prin depozitarea deșeurilor pe malul 
râului în sit și în amonte de sit. 
Impact:  afectarea speciilor și a habitatelor. 

1 1 

Lutra lutra 

Localizare: - pe marginea habitatelor acvatice, pe suprafața ariei 
naturale din vecinătatea localităților. 
Cauza: - depozitarea ilegală a deșeurilor. 
Impact:-  Cantitățile mari de deșeuri distrug zona de mal, care 
are un rol esențial în viața vidrei. 

2 1 

8. Schimbări climatice și condiții climatice extreme. 
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Presiunea / Presiunea 
identificată 

Valoarea amenințată Explicații - localizare, impact potențial  

Nivel 
impact 
estimat 

 

prezent viitor 

 

8.1. Secete/secare. 
Cobitis (taenia) elongatoides 
Rhodeus (sericeus) amarus 

Localizare: - brațele moarte ale Someșului Mic și pe toată 
lungimea râului pe suprafața ariei protejate. 
Cauza: - perioade secetoase repetate. 
Impact: - degradarea  habitatului. 

1 2 

 Lutra lutra 

Localizare: - brațele moarte ale râului. 
Cauza: - perioade de secetă repetate, care duc la scăderea 
nivelului apei.  
Impact: - reducerea calității habitatului și distrugerea surselor 
de hrană sezonieră a vidrelor din aria protejată. 

1 2 
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C.3. Evaluarea tendințelor în starea valorilor AP 
Situl, deși de întindere mică (doar 10 km), se caracterizează prin habitate naturale deosebit de valoroase, 
afectate de lucrările de regularizare a râului doar în măsură redusă: este una din ultimele zone cu meandre 
naturale. Deși degradate, habitatele speciilor există. Un management corespunzător ar putea duce la 
refacerea lor și asigurarea condițiilor necesare pentru speciile de interes conservativ. Dar în prezent 
presiunile și amenințările nu sunt sub control, riscând să se mențină sau chiar să se intensifice.  
 
Habitatele naturale din AP sunt puternic degradate din cauza impactului antropic. Ca urmare, speciile de 
interes comunitar pentru care a fost desemnat situl nu au fost regăsite sau sunt în stare nefavorabilă de 
conservare, cu excepția boarței - Rhodeus (sericeus) amarus - care, cu ocazia inventarierilor de teren a fost 
identificată și s-a constatat că este în stare satisfăcătoare de conservare. În același timp au fost identificate 
două specii de interes comunitar, Barbus (meridionalis) carpathicus și Romanogobio vladykovi (Gobio 
albipinnatus). 
 
O problemă majoră a sitului o reprezintă faptul că nu dispune de suficient spațiu pentru conservarea vidrei. 
Lungimea de 10 km nu este suficientă nici măcar pentru o pereche de vidre, cu atât mai puțin pentru o 
populație viabilă. Situl ar putea deveni favorabil pentru prezența unei perechi de vidre dacă se refac 
habitatele necesare acestei specii.  
 
În concluzie, vor fi necesare eforturi susținute și substanțiale pentru ca situl să devină o zonă favorabilă 
pentru speciile prezentate în Formularul Standard. 
 
D. Strategia de management 
 
D.1. Țel. 
Îmbunătățirea calității corpului de apă pe care este amplasat Situl Someșul Mic și a vegetației riverane în 
beneficiul speciilor de interes comunitar și al comunităților locale ce se găsesc de-a lungul râului.  
 
D.2. Domenii de management și obiective specifice 
Pentru realizarea țelului, managementul va avea în vedere atingerea obiectivelor specifice pe următoarele 
domenii/programe: 
Programul 1: Conservarea speciilor de interes comunitar 
Obiectiv specific: Refacerea habitatelor naturale pentru asigurarea condițiilor de viață necesare speciilor de 
interes comunitar pentru care a fost desemnat situl și pentru celelalte specii importante prezente pe sit. 
 
Programul 2: Conștientizare și educație 
Obiectiv specific: Asigurarea colaborării și sprijinului factorilor interesați principali pentru refacerea 
condițiilor necesare speciilor de interes comunitar 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.  
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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 Custodele sau entitatea responsabilă pentru sit, în vederea realizării obiectivelor de 
management pentru programele definite în cadrul strategiei. Activitățile detaliate vor fi stabilite prin Planul 
de lucru anual. O parte dintre activități strict necesare sau recomandate sunt descrise în Capitolul D.4 
(Tabelul 10 - Modalități de implementare ale măsurilor de management și măsuri specifice). Măsurile 
specifice pentru conservarea speciilor și habitatelor sunt redate în fișa fiecărei specii (Anexa 3). 
 
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 administratorul 
AP, conform OUG 57/2007, articolul 21 alineatul 6, fapt reflectat în coloana ”Responsabilitate pentru 
implementare” din Tabelul 9. Entitatea responsabilă pentru sit (Custodele) 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 9 - acestea se referă nu numai la 
obligațiile sau acțiunile realizate de Custode, ci și la cele ale factorilor interesați direct implicați.  
Având în vedere faptul că în prezent nici un administrator de arie protejată nu are asigurat un sprijin financiar 
sigur și 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 9. Principalele direcții de management 

Programul 1: Conservarea speciilor de interes comunitar 
Obiectiv specific: Refacerea habitatelor naturale pentru asigurarea condițiilor de viață necesare speciilor de interes comunitar pentru care a fost desemnat 
situl și pentru celelalte specii importante prezente pe sit. 

Direcția de management Indicator de finalizare 

P
ri

o
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 

1.1.1. Refacerea vegetației ripariene în albia majoră pe o 
lățime de 15 metri, pe cel puțin 70 % de-a lungul râului 
pentru asigurarea condiţiilor favorabile pentru speciile 
Lutra lutra și Emys orbicularis 

Min. 40 exemplare Emys orbicularis  
5-15 exemplare Lutra lutra 
7 km vegetație ripariană în stare 
corespunzătoare 

1 √ √ √ √ √ Custode, proprietari 

1.1.2. Menținerea zonei de intravilan de pe Someş în 
limitele actuale ale localităţilor următoare: municipiul Dej, 
comuna Mica (Mănăstirea, Nireș), comuna Mintiu Gherlii 
(Mintiu Gherlii, Bunești, Nima, Petrești, Salatiu) 

 0 ha din sit introduse în intravilan 1 √ √ √ √ √ 
Autorități locale, 
Custode 

1.1.3. Refacerea populației de pești de interes de 
conservare, inclusiv prin asigurarea continuității habitatului 
pentru speciile de interes comunitar prin construirea unei 
scări de pești la barajul de la Dej 

1 scară de pești funcțională 
Rhodeus (sericeus) amarus 100.000 – 500.000 
exemplare 
Romanogobio (Gobio) kesslerii 10.000 – 50.000 
exemplare 
Cobitis (taenia) elongatoides 1000-5000 
exemplare 
Barbus (meridionalis) carpathicus 100.000 – 
500.000 exemplare 
Romanogobio vladykovi (Gobio albipinnatus) 
10.000 – 50.000 exemplare 

1 √ √ √ √ √ 
Apele Române, 
Custode, proprietari 

1.1.4. Menținerea zonei de protecție a râului, desemnată 
prin lege, pentru asigurarea habitatelor ripariene critice 

Min. 1 ha scoase din circuitul agricol pentru 
refacere habitate ripariene  
min. 1000 exemplare Bombina variegata 

1 √ √ √ √ √ 
Custode, Apele 
Române, proprietari 
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Programul 1: Conservarea speciilor de interes comunitar 
Obiectiv specific: Refacerea habitatelor naturale pentru asigurarea condițiilor de viață necesare speciilor de interes comunitar pentru care a fost desemnat 
situl și pentru celelalte specii importante prezente pe sit. 

Direcția de management Indicator de finalizare 

P
ri

o
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 

1.1.5. Menținerea cursului natural la râului Someș pe toată 
suprafața sitului fără intervenții în albia minoră și majoră 

10,2 km curs natural râu 
Rhodeus (sericeus) amarus 100.000 – 500.000 
exemplare 
Romanogobio (Gobio) kesslerii 10.000 – 50.000 
exemplare 
Cobitis (taenia) elongatoides 1000-5000 
exemplare 
Barbus (meridionalis) carpathicus 100.000 – 
500.000 exemplare 
Romanogobio vladykovi (Gobio albipinnatus) 
10.000 – 50.000 exemplare 

1 √ √ √ √ √ 
Apele Române, 
Custode 

1.1.6. Reducerea poluării apei și a malurilor astfel încât 
corpul de apă să aibă o stare mai bună decât starea actuală 

Stare corp apă superioară față de starea inițială 
min. 1000 exemplare Bombina variegata 
Rhodeus (sericeus) amarus 100.000 – 500.000 
exemplare 
Romanogobio (Gobio) kesslerii 10.000 – 50.000 
exemplare 
Cobitis (taenia) elongatoides 1000-5000 
exemplare 
Barbus (meridionalis) carpathicus 100.000 – 
500.000 exemplare 
Romanogobio vladykovi (Gobio albipinnatus) 
10.000 – 50.000 exemplare 

1 √ √ √ √ √ 
Poluator, Autorități 
locale Apele 
Române, Custode 
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Programul 1: Conservarea speciilor de interes comunitar 
Obiectiv specific: Refacerea habitatelor naturale pentru asigurarea condițiilor de viață necesare speciilor de interes comunitar pentru care a fost desemnat 
situl și pentru celelalte specii importante prezente pe sit. 

Direcția de management Indicator de finalizare 

P
ri

o
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 

1.1.7. Reglementarea pescuitului sportiv în perimetrul 
sitului și în amonte pentru îmbunătățirea stării de 
conservare a tuturor speciilor de interes comunitar din sit 

Populațiile estimate ale speciilor de interes 
comunitar din sit. 
Nr. permise de pescuit, 
Nr. contravenții/infracțiuni 

1 √ √ √ √ √ 
Asociația Pescarilor 
Sportivi, Garda de 
Mediu, Custode 

1.1.8. Interzicerea incendierii vegetație pe mal 
0 ha din sit incendiat 1 √ √ √ √ √ 

APM, Garda de 
Mediu 

1.1.9. Elaborarea și implementarea de măsuri de 
management pentru reducerea impactului speciilor invazive 

Studiu pentru stabilirea raportului dintre 
speciile invazive 
Recomandări pentru managementul speciilor 
invazive  

2 √ √ √ √ √ Custode 

 
 

Programul.2:  Conștientizare și educație 
Obiectiv specific: Asigurarea colaborării și sprijinului factorilor interesați principali pentru refacerea condiţiilor necesare speciilor de interes comunitar și 
îmbunătățirea nivelului de înțelegere a importanței naturii de către copii. 

 
Direcții de management 

Indicator de finalizare 

P
ri
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ta
te

 

A
n

u
l 1
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A
n

u
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A
n

u
l 4

   

A
n

u
l 5

  

Responsabilitatea principală 
pentru implementare 

2.1. Informarea/conștientizarea administratorilor și 
proprietarilor de terenuri cu privire la beneficiile 
măsurilor de management 

100% din proprietari 
conștientizați 1 √ √ √ √ √ 

Custode 
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2.2. Prezentări organizate pentru diferite grupe de 
vârstă în școlile din comunitățile locale 

min.2/an 
2 √ √ √ √ √ 

Custode, ONG-uri de mediu, APM 

2.3. Organizare de activități practice de educație 
ecologică pe teren  

min.2/an 
1 √ √ √ √ √ 

Custode, ONG-uri de mediu, APM 

 

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 0,8 normă specialist arii 

protejate acoperită2  

1 √ √ √ √ √ Custode, APM 

3.2. Monitorizarea biodiversității și 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 

 
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 realizezate activități de management și să fie stabilte 
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. 

                                                 
2 A se vedea explicații la Capitolul E2 
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Tabel 10. 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. Refacerea vegetației ripariene în albia majoră pe o lățime de 
15 metri, pe cel puțin 70 %  de-a lungul râului pentru asigurarea 
condițiilor favorabile pentru speciile Lutra lutra și Emys orbicularis 
 

a. Plantații  
 
b. Scoaterea din circuitul agricol al terenurilor necesare pentru refacerea 
habitatului. 
 
c. Identificarea de surse de finanțare (cumpărare teren, plăti compensatorii). 
 
d. Utilizarea măsurilor de agro-mediu pentru refacere. 

1.1.2. Menținerea zonei de intravilan de pe Someş în limitele 
actuale ale localităţilor următoare: municipiul Dej, comuna Mica 
(Mănăstirea, Nireș), comuna Mintiu Gherlii (Mintiu Gherlii, Bunești, 
Nima, Petrești, Salatiu) 

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

1.1.3. Refacerea populației de pești de interes de conservare, 
inclusiv prin  asigurarea continuității habitatului pentru speciile de 
interes comunitar prin construirea unei scări de pești la barajul de la 
Dej 

a. Scara de pești funcțională. 
 
b. Accesare plăți de agro-mediu de către proprietarii terenurilor pentru 
refacerea terenurilor. 

1.1.4. Menținerea zonei de protecție a râului, desemnată prin lege, 
pentru asigurarea habitatelor ripariene critice 

a. Verificarea menținerii zonei de protecție a râului desemnată prin lege și 
gestionată de Apele Române 
b. Scoaterea din circuitul agricol a terenurilor de importanță critică pentru 
refacerea habitatelor ripariene. 
c. Identificarea de resurse financiare pentru cumpărarea terenurilor sau pentru 
plăți compensatorii în vederea asigurării suprafețelor necesare refacerii 
habitatelor   

1.1.5. Menținerea cursului natural la râului Someș pe toată suprafața 
sitului fără intervenții în albia minoră și majoră 

a. Interzicerea regularizărilor. 
 
b. Interzicerea balastierelor. 
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Direcții de management 
(definite în Planul operațional) 

Activități și măsuri specifice 

Programul 1: Conservarea speciilor de interes comunitar 

1.1.6. Reducerea poluării apei și a malurilor astfel încât corpul de apă 
să aibă o stare mai bună decât starea actuală. 

a. Studiu privind capacitatea de autoepurare. 
 
b. Asigurarea respectării normelor de funcționare a stației de epurare Gherla. 
 
c. Reglementarea utilizării pesticidelor în agricultură și crearea de filtre naturale. 

1.1.7. Reglementarea pescuitului sportiv în perimetrul sitului și în 
amonte pentru îmbunătățirea stării de conservare a tuturor speciilor 
de interes comunitar din sit 

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

1.1.8. Interzicerea incendierii vegetație pe mal Nu sunt recomandări speciale. Custodele va decide modul de realizare. 

1.1.9. Elaborarea și implementarea de măsuri de management 
pentru reducerea impactului speciilor invazive. 

a. Elaborarea unui studiu privind posibilitatea reducerii prezenței și impactului 
speciilor invazive 
 
b. Reducerea și eliminarea următoarelor specii de plante: salcâm (Robinia 
pseudacacia) si arțar american (Acer negundo) și salcâm pitic (Amorpha 
fruticosa) 
 
c. Prin refacerea vegetației ripariene se reduc condițiile favorabile speciilor 
invazive erbacee. 

Programul.2:  Conștientizare și educație 

2.1. Informarea/conștientizarea administratorilor și proprietarilor de 
terenuri cu privire la beneficiile măsurilor de management 

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

2.2. Prezentări organizate pentru diferite grupe de vârstă în școlile din 
comunitățile locale 

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

2.3. Organizare de activități practice de educație ecologică pe teren  Nu sunt recomandări speciale. Custodele va decide modul de realizare. 

Programul.3: Management și monitorizare 
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Direcții de management 
(definite în Planul operațional) 

Activități și măsuri specifice 

Programul 1: Conservarea speciilor de interes comunitar 

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

3.2. Monitorizarea biodiversității și 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 sitului 

Someș 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 factorior 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 0,8, ceea ce înseamnă că 
ar fi nevoie de personal care să poată dedica 80% dintr-o normă întreagă managementului acestui sit. Se 
recomandă ca persoana să aibă competențele unui Specialist Arii Protejate, conform standardului 
ocupațional3 în vigoare pentru ocupația cu codul COR4 213306. Această normă poate fi împărțită și între un 
specialist și un ranger, de preferință localnic care să poată face 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.  
 

                                                 
3 Standardul ocupațional poate fi consultat pe 

http://www.anc.edu.ro/uploads/SO/Specialist%20arii%20protejate.pdf     
4 COR – codul Ocupațiilor din România 

http://www.anc.edu.ro/uploads/SO/Specialist%20arii%20protejate.pdf
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E.3. Resurse financiare necesare pentru implementarea Planului de Management 
Suma minimă necesară pentru managementul AP este de 355.149 lei pentru următorii cinci ani, ceea ce 

înseamnă 71.030 de lei în medie pe an. Însă 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. 

 

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 și a populațiilor  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 și evaluări detaliate pentru acțiunile care nu au putut fi evaluate. 

 

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 11. Necesarul de resurse financiare pentru managementul AP - total 

ACȚIUNI PRIORITATE SALARII 
CHELTUIELI 
OPERATIONALE 

TOTAL 
MEDIU 
ANUAL 

Nivel optim 

Cheltuieli directe total 

1, 2 

151.091 126.158 134.534 26.907 

Din care cheltuieli de 
monitorizare 

  142.715 28.543 

Cheltuieli indirecte   77.900 15.580 

TOTAL BUGET PLAN 
MANAGEMENT RON 

 
  355.149 71.030 

TOTAL BUGET PLAN 
MANAGEMENT EURO 

Curs valutar 
aproximat 4,45 

  79.809 15.962 

 
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. 
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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. 

 

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 Someșul Mic. 
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Anexa 2. Valorile naturale ale Sitului Someșul Mic. 
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Anexa 3. Fișele speciilor de interes comunitar. 
 

Fișa speciei Lutra lutra 
Descrierea speciei 
Vidra este o specie adaptată la mediul acvatic. Vizuinile sunt de obicei săpate pe malul râurilor sau în pădurile riverane dar la o distanță de maximum 500 
de metri și sunt dotate cu mai multe intrări, cea principală situată de multe ori subacvatic. Preferă locații cu vegetație densă. 
Denumire științifică: Lutra lutra 
Denumiri populare: RO: vidră, HU: vidra, EN: otter 
Habitat  

Habitatul  Cerințele specifice 
pentru habitate 

Indicatori posibili  Starea actuală 
 

Starea de conservare 
favorabilă  

Observaţii  

habitate acvatice Apă permanentă unde 
este disponibilă sursă 
de hrană (pești) 
 
Vegetație dezvoltată 
pe mal 
 
Teritoriul unui 
exemplar poate avea 
peste 7 km lungime. 
Necesită vegetaţia 
bogată pe malul 
apelor şi se poate 
folosi de scorburile, 
cavităţile, vizuinile 
părăsite de alte specii. 
 

Râu, cu peşti şi cu 
vegetaţie ripariană 
arboricolă. 
 
Lungime optimă de 
râu – 40 km 

60% din habitatele 
potențiale 
 
10 km 

80% din habitatele 
potențiale 
 
40 km 

AP este prea mică 
pentru conservarea 
unei populații viabile 
 
Vegetația riverană 
asigură ascunzis 
pentru vidre. 
 
Porțiunile de râu cu 
malul defrișat nu sunt 
faforabile speciei. 

Amenințările 
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Construcțiile ce se află în proximitatea ariei 
Agricultură intensivă  
Îndepărtarea grupurilor de arbori, respectiv a vegetației arbustive 
Extragerea de agregate minerale 
Pescuitul sportiv 
Prezența câinilor 
Incendieri ilegale pentru curățarea terenurilor agricole de resturi vegetale 
Lucrări de regularizare a albiei râului 
Depozitarea ilegală a deșeurilor 
Perioade de secetă repetate, care duc la scăderea nivelului apei 
Măsuri de management propuse 
Menținerea zonei de intravilan de pe Someş în limitele actuale în vecinătatea sitului 
Refacerea vegetației ripariene în albia majoră pe o lățime de 15 metri, pe cel puțin 70 % de-a lungul râului pentru asigurarea condiţiilor favorabile pentru 
speciile Lutra lutra  
Asigurarea continuității habitatului pentru speciile de interes comunitar prin construirea unei scări de pești la barajul de la Dej. 
Menținerea cursului natural la râului Someș pe toata suprafața sitului fără intervenții în albia minoră și majoră. 
Scoaterea din circuitul agricol a terenurilor de importanță critică pentru refacerea habitatelor ripariene 
Reducerea poluării apei și a malurilor astfel încât corpul de apă să aibă o stare mai bună decât starea actuală 
Reglementarea pescuitului sportiv în perimetrul sitului și amonte pe 10 km pentru îmbunătățirea stării de conservare a tuturor speciilor de interes 
comunitar din sit 
Interzicerea incendierii vegetație pe mal 
 

Fișa speciei Emys orbicularis 
Descrierea speciei 
Este o țestoasă de talie mică, carapacea ovală fiind la masculi 14-17 de cm, iar la femele 14-18 de cm. Plastronul este alcătuit din 12 plăci (6+6) ocazional 
divizate. Culoarea carapacei adulților este cafeniu-întunecat cu pete rotunde sau lini întrerupte galbene, la exemplarele imaturi petele sunt confuze. 
Plastronul la adulți poate să varieze de la galben până la cafeniu, la exemplarele imaturi negru-cafeniu cu marginile pătate gălbui. Ocupă habitatele acvatice 
cu vegetație bogată de dimensiuni mari de a lungul braţelor moarte. 
Denumire științifică: Emys orbicularis 
Denumiri populare: RO: ţestoasă de apă, HU: mocsári teknős  
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Habitat  

Habitatul  Cerințele specifice 
pentru habitate 

Indicatori posibili  Starea actuală 
 

Starea de conservare 
favorabilă  

Observaţii  

Brațele moarte 
a râului Someșul 
Mic, bălțile și 
canale adânci cu 
vegetație densă 

Prezența apei 
este determinată 
pentru specia. 

Apă permanentă Permanentă Permanentă  

 Arboretul de-a 
lungul malului 

Prezența 
arboretului bătrân 
de-a lungul 
malului 

absente <70% Prezența arboretului pe malul habitatelor 
este de importanță absolută pentru 
conservarea speciei. Acestea asigură 
microclima optimă cu mozaicul locurilor cu 
lumină necesară pentru însorire, și locuri 
ferite de soare.  

 Prezența locurilor 
pentru însorire 

Numărul crengilor 
și arborilor căzuți 
în apă  

absente Prezența locurilor 
pentru însorire 

Crengile moarte care cad în apă oferă locuri 
ideale pentru însorire, iar sub apă locuri 
pentru vânat. 

  Vegetație 
plutitoare 

absente Prezența vegetației 
plutitoare 

Vegetația plutitoare oferă locuri ideale de 
însorire, dacă acestea pot susține greutatea 
animalelor. 

Habitate 
forestiere 

Habitate 
forestiere în jurul 
habitatului 

 absente zonă de cel puțin 150 
de metri cu arboret 
în jurul habitatului 
care favorizează 
mișcarea femelelor în 
timpul depuneri 
pontelor 

 

Zone deschise Zone însorite cu 
soluri afânate 

Prezența solurilor 
afânate 

absente Prezența zonei 
însorite cu soluri 

Pentru depunerea pontelor femelele se 
îndepărtează de apă și la câteva sute de 
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pentru depunerea 
pontelor 

afânate metri. 

Amenințările 
Construcțiile ce se află în proximitatea ariei 
Agricultură intensivă  
Îndepărtarea grupurilor de arbori, respectiv a vegetației arbustive 
Prezența speciei invazive Trachemys scripta elegans. 
Incendieri ilegale pentru curățarea terenurilor agricole de resturi vegetale 
Lucrări de regularizare a albiei râului 
Depozitarea ilegală a deșeurilor 
Perioade de secetă repetate, care duc la scăderea nivelului apei 
Măsuri de management propuse 
Menținerea zonei de intravilan de pe Someş în limitele actuale în vecinătatea sitului 
Refacerea vegetației ripariene în albia majoră pe o lățime de 15 metri, pe cel puțin 70 % de-a lungul râului pentru asigurarea condiţiilor favorabile pentru 
speciile Emys orbicularis 
Menținerea cursului natural la râului Someș pe toata suprafața sitului fără intervenții în albia minoră și majoră. 
Scoaterea din circuitul agricol a terenurilor de importanță critică pentru refacerea habitatelor ripariene 
Reducerea poluării apei și a malurilor astfel încât corpul de apă să aibă o stare mai bună decât starea actuală 
Interzicerea incendierii vegetație pe mal 
Elaborarea și implementarea de măsuri de management pentru reducerea impactului speciilor invazive 
 

Fișa speciei Bombina variegata 
Descrierea speciei 
Este o broască de talie mică (40-50 mm), cu un corp îndesat. Capul este relativ mare a cărui latitudine depășește longitudinea, pupilele fiind triunghiulare 
sau în formă de inimă. Culoarea dorsală este cenușiu-deschis, ocazional verde. Abdomenul este marmorat cu pete galbene care nu se disting, pe bază de 
albastru-cenușiu care este dominant. Specia este predominant acvatică cu activitate diurnă și nocturnă la fel. În octombrie-noiembrie se retrage din 
corpurile de apă la uscat, unde se ascunde și hibernează până la sfârșitul sezonului rece. 
Denumire științifică: Bombina variegata 
Denumiri populare: : RO: Izvoraşul de baltă cu burta galbenă, Buhai de baltă cu burta galbenă, HU: Sárgahasú unka, EN: Yellow-bellied toad 
Habitat  
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Habitatul  Cerințele specifice 
pentru habitate 

Indicatori posibili  Starea actuală 
 

Starea de 
conservare 
favorabilă  

Observaţii  

Habitate acvatice 
temporare (în mod 
tipic băltoacele 
efemere de-a 
lungul drumurilor 
agricole, dar şi 
pârâuri temporare 
  

Persistența 
băltoacelor 
- grupuri de bălţi 
temporare cu o 
densitate de cel 
puţin 5-6 pe hectar. 
 

Numărul zilelor în care este 
apă în bălți  

Nu există date 
 

70 de zile Persistența băltoacelor 
este impredictibilă fiind 
dependentă mai ales de 
cantitatea precipitațiilor.  

Calitatea apei Persistența substanțelor 
chimicale care pot influența în 
mod negativ viabilitatea 
pontelor și dezvoltarea 
mormolocilor 

Starea chimică al 
corpului de apă 
este proastă 
 

Fără insecticide și 
ierbicide 

 

Fără substanțe 
petrochimice 

Substanțele petrochimice 
pot fi spălate în băltoacele 
de pe autovehiculele  

Amenințările 
Construcțiile ce se află în proximitatea ariei 
Agricultură intensivă  
Incendieri ilegale pentru curățarea terenurilor agricole de resturi vegetale 
Depozitarea ilegală a deșeurilor 
Perioade de secetă repetate 
Măsuri de management propuse 
Menținerea zonei de intravilan de pe Someş în limitele actuale în vecinătatea sitului 
Refacerea vegetației ripariene în albia majoră pe o lățime de 15 metri, pe cel puțin 70 % de-a lungul râului pentru asigurarea condiţiilor favorabile pentru 
speciile Lutra lutra  
Reducerea poluării apei și a malurilor astfel încât corpul de apă să aibă o stare mai bună decât starea actuală 
Interzicerea incendierii vegetație pe mal 
 
 



 
Planul de management al Sitului de Interes Comunitar Someşul Mic ROSCI0394 

 

Pag. 59 din 78 

Fișa speciei Rhodeus (sericeus) amarus 
Descrierea speciei 
Corpul este înalt și puternic comprimat lateral. Profilul dorsal și cel ventral este convex. Gura este mică, subterminală, semilunară, deschiderea ei ajunge 
până sub nări. Buzele sunt subțiri și întregi. Pedunculul este scund și comprimat lateral. Marginea dorsalei este ușor convexă. Pectoralele sunt scurte, 
rotunjite la vârf. Solzii mari, mult mai înalți decât lungi, persistenți. Linia laterală scurtă. De obicei atinge între 30-60 mm lungime fără caudală și 38-72 mm 
lungime totală. Talia maximă este de 78 mm. Partea dorsală a corpului este cenușie-gălbuie, uneori bătând în verzui, flancurile albe, fără luciu metalic, 
dorsala și caudala cenușii, celelalte înotătoare bat în roșu. În lungul jumătății posterioare a corpului și a pedunculului caudal o dungă verzuie foarte evidentă. 
Dimorfismul sexual este foarte evident, se manifestă pe tot cursul anului. Masculii sunt mai mari, au corpul mai înalt și coloritul mai intens. 
Denumire științifică: Rhodeus (sericeus) amarus 
Denumiri populare: RO: boarță, HU: szivárványos ökle, EN: European Bitterling 
Habitat  

Habitatul  Cerințele specifice 
pentru habitate 

Indicatori posibili  Starea actuală 
 

Starea de conservare 
favorabilă  

Observaţii  

Preferă apele 
stătătoare sau încete, 
dar se poate întâlni şi 
în plin curent până 
aproape de zona 
montană a râurilor.  

Prezenţa secţiunilor 
cu ape stătătoare sau 
lent curgătoare 

Prezenţa secţiuni cu 
ape stătătoare sau 
curgătoare 

Prezenţa secţiunilor 
cu ape stătătoare sau 
lent curgătoare 

Prezenţa secţiunilor 
cu ape stătătoare sau 
lent curgătoare  

 

Fără exploatarea 
agregatelor minerale 
(nisip, pietriş, 
balastru, etc.) din 
albiile minore 
 

Prezenţă / Absenţă 
exploatare 

Exită exploatări de 
agregate minerale în 
imediata vecinătate a 
albiei minore, 
afectează specia prin 
tulburarea apei 

Fără exploatarea 
agregatelor minerale 
(nisip, pietriş, 
balastru, etc.) din 
albiile minore și fără 
tulburarea apei 

 

Fără surse majore de 
poluare 

Prezenţă/(nr.) sursă 
majoră de poluare 

1 sursă majoră de 
poluare  

Absenţă Stația de epurare a 
Clujului 

În perioadele fără 
ploaie apa să fie 
limpede 

Apă limpede Apă tulbure pe tot 
timpul verii 

Apă limpede în 
perioadele fără ploaie 

Toată vara s-a lucrat 
în albia minoră a 
Someșilui Mic în aval 
de Cluj 

 Fără specii invazive.  Prezenţă specii Prezența speciilor Absenţă  
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invazive 
 
 

 

invazive Carassius 
gibelio, Lepomis 
gibbosus, 
Pseudorasbora parva, 
Ameiurus sp. 

Răspândirea sa este 
legată de prezenţa 
lamelibranhiatelor 
Unio sau Anodonta. 

Prezenţa 
lamelibranhiatelor 
(Unio sau Anodonta) 

Prezenţă 
lamelibranhiate 

Prezență Prezenţă  

 Să nu fie obstrucţii 
artificiale, apa râului 
să nu fie captată 

Prezenţă/absenţă 
obstrucţii artificiale, 
praguri, captări etc. 

Prezența barajului de 
la Dej, fără scară de 
pești funcțională 

Absenţa barajului sau 
construirea unei scări 
de pești funcționale 

 

Amenințările 
Agricultură intensivă  
Extragerea de agregate minerale 
Ape uzate de la gospodării şi din canalizarea urbană 
Pescuitul sportiv 
Prezența speciilor invazive: Carassius gibelio, Lepomis. gibbosus, Pseudorasbora parva, Ameiurus sp. 
Lucrări de regularizare a albiei râului 
Depozitarea ilegală a deșeurilor 
Perioade de secetă repetate, care duc la scăderea nivelului apei 
Măsuri de management propuse 
Menținerea zonei de intravilan de pe Someş în limitele actuale în vecinătatea sitului 
Asigurarea continuității habitatului pentru speciile de interes comunitar prin construirea unei scări de pești la barajul de la Dej. 
Menținerea cursului natural la râului Someș pe toata suprafața sitului fără intervenții în albia minoră și majoră. 
Reducerea poluării apei și a malurilor astfel încât corpul de apă să aibă o stare mai bună decât starea actuală 
Reglementarea pescuitului sportiv în perimetrul sitului și amonte pe 10 km pentru îmbunătățirea stării de conservare a tuturor speciilor de interes 
comunitar din sit 
Interzicerea incendierii vegetație pe mal 
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Elaborarea și implementarea de măsuri de management pentru reducerea impactului speciilor invazive 
 

Fișa speciei Romanogobio (Gobio) kessleri 
Descrierea speciei 
Corpul scund și gros, relativ înalt și slab comprimat lateral. Pedunculul caudal gros și cilindric, grosimea sa în general mai mare decât înălțimea minimă. 
Tranșa dorsalei este ușor concavă. Caudala adânc scobită. Fața superioară a corpului este cenușie verzuie sau gălbuie, cea a capului cenușie cu pete și dungi 
mai întunecate. Pe flancuri 7-9 (rareori 6-11) pete întunecate cenușii cu luciu argintiu, care în general sunt scurte. Pe solzii liniei laterale sunt două pete 
mici, negre, mai evidente decât la celelalte specii ale genului. Pe radiile dorsalei și caudalei sunt câte 2 șiruri de pete mici, negre, foarte palide. Dimorfismul 
sexual este slab marcat. Se poate confunda cu celelalte trei specii din aceeași familie (G. albipinnatus, G. uranoscopus, G. gobio). 
Denumire științifică Romanogobio (Gobio) kessleri 
Denumiri populare: RO: porcușor de nisip, HU: homoki külő, EN: Sand gudgeon 
Habitat  

Habitatul  Cerințele specifice 
pentru habitate 

Indicatori posibili  Starea actuală 
 

Starea de conservare 
favorabilă  

Observaţii  

Râuri cu albia 
pietroasă și nisipoasă, 
cu apă rapidă. 

Specia are nevoie de 
apă rapidă cu substrat 
pietros sau nisipos. 

Prezenţă/absenţă a 
substratului pietros și 
nisipos și a zonelor cu 
apă rapidă  

Prezenţa substratului 
pietros și nisipos și a 
zonelor cu apă rapidă. 

Prezenţa substratului 
pietros și nisipos și a 
zonelor cu apă rapidă 
in sit. 

  

Fără exploatarea 
agregatelor minerale 
(nisip, pietriş, 
balastru, etc.) din 
albiile minore 
  

Absenţă exploatare Există exploatări de 
agregate minerale în 
imediata vecinătate a 
albiei minore  

Fără exploatarea 
agregatelor minerale 
(nisip, pietriş, 
balastru, etc.) din 
albiile minore  

Afectează specia prin 
tulburarea apei 

Fără surse majore de 
poluare 

Absenţă sursă majoră 
de poluare 

Prezență sursă majoră 
de poluare (stația de 
epurare al Clujului) 

Absenţă   

În perioadele fără 
ploaie apa să fie 

Apă limpede/Apă 
tulbure 

Apă tulbure pe tot 
timpul verii 

Apă limpede în 
perioadele fără ploaie 

Toată vara s-a lucrat 
în albia minoră a 



 
Planul de management al Sitului de Interes Comunitar Someşul Mic ROSCI0394 

 

Pag. 62 din 78 

limpede Someșilui Mic în aval 
de Cluj 

 

Fără specii invazive.  Prezenţă/ Absenţă 
specii invazive 

Prezența speciilor 
invazive Carassius 
gibelio, Lepomis 
gibbosus, 
Pseudorasbora parva, 
Ameiurus sp. 

Absenţă   

Amenințările 
Agricultură intensivă  
Extragerea de agregate minerale 
Ape uzate de la gospodării şi din canalizarea urbană 
Pescuitul sportiv 
Prezența speciilor invazive: Carassius gibelio, Lepomis. gibbosus, Pseudorasbora parva, Ameiurus sp. 
Lucrări de regularizare a albiei râului 
Depozitarea ilegală a deșeurilor 
Perioade de secetă repetate, care duc la scăderea nivelului apei 
Măsuri de management propuse 
Menținerea zonei de intravilan de pe Someş în limitele actuale în vecinătatea sitului 
Asigurarea continuității habitatului pentru speciile de interes comunitar prin construirea unei scări de pești la barajul de la Dej. 
Menținerea cursului natural la râului Someș pe toata suprafața sitului fără intervenții în albia minoră și majoră. 
Reducerea poluării apei și a malurilor astfel încât corpul de apă să aibă o stare mai bună decât starea actuală 
Reglementarea pescuitului sportiv în perimetrul sitului și amonte pe 10 km pentru îmbunătățirea stării de conservare a tuturor speciilor de interes 
comunitar din sit 
Interzicerea incendierii vegetație pe mal 
Elaborarea și implementarea de măsuri de management pentru reducerea impactului speciilor invazive 
 

Fișa speciei Cobitis (taenia) elongatoides 
Descrierea speciei 
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Corpul gros sau moderat comprimat lateral. Solzii în general imbricaţi. Pigmentaţia laterală constă din 4 zone longitudinale diferite, dintre care cea inferioară 
e formată din pete laterale evidente. Singura pată la baza caudalei este neagră sau brună. Profilele dorsal şi ventral aproape orizontale. Spinul suborbitar 
este situat înaintea şi sub jumătatea anterioară a ochiului, cele două ramuri ale spinului moderat divergente, ramura scurtă are cam jumătatea lungimii 
ramurii lungi. Cele două jumătăţi ale buzei inferioare sunt subdivizate de câteva brazde, în general puţin adânci, în câte 3 – 4 lobi. Pedunculul caudal are în 
partea sa posterioară, o carenă dorsală şi una ventrală, ultima mai dezvoltată. Inserţia ventralei este situată puţin în urma celei a dorsalei. Caudala trunchiată 
sau uşor scobită, pectoralele şi ventralele rotunjite. 
Solzii sunt imbricaţi, subovali, cu zona focală mică şi excentrică. Linia laterală scurtă, în general nu depăşeşte pectorala. Pata neagră de la baza caudalei este 
vertical. Fondul alb-gălbui. Pete dorsale mici, apropiate în număr variabil. Pigmentaţia laterală a corpului constă din patru 4 zone: două pigmentaţii 
intermediare, care constă din punctuaţii fine şi apropiate, cea laterodorsală din pete înguste, şi pigmentaţia laterală din pete pătrate, în număr variabil. La 
multe exemplare petele alungite ale pigmentaţiei laterodorsale se unesc dând o dungă aproape continuă, iar petele laterale se apropie mult între ele. La 
baza caudalei, în colţul superior, există o pată neagră, foarte evidentă. Capul cu pete mărunte şi o dungă oblică, de la ceafă până la gură. La femele radia a 
treia a pectoralei este mai lungă; la masculi radia a doua, care este ingroşată, iar la baza primei radii există o piesă scheletică în general rotunjită: solzul lui 
Canestrini. Ca lungime, femelele ating până la 11,5 cm, masculii până la 9,3 cm. Posibilităţi de confuzie cu alte specii. Zvârluga se poate confunda cu ţiparul 
(Misgurnus fossilis), fâţa (Sabanejewia aurata) sau cu grindelul (Barbatula barbatula). 
Denumire științifică: Cobitis (taenia) elongatoides 
Denumiri populare: RO: zvârlugă, HU: vágócsík, EN: Spined loach 
Habitat  

Habitatul  Cerințele specifice 
pentru habitate 

Indicatori posibili  Starea actuală 
 

Starea de conservare 
favorabilă  

Observaţii  

Ape lent curgătoare, 
cu fund nisipos, 
argilos, mâlos, mai rar 
pietos, cât şi în ape 
stătătoare, evitând 
însă în general pe cele 
foarte înmâlite. 

Prezenţa secţiunilor 
cu ape stătătoare sau 
lent curgătoare cu 
fund nisipos, argilos, 
mâlos. 

Prezenţa / Absenţă 
secţiuni cu ape 
stătătoare sau 
curgătoare cu fund 
nisipos, argilos, mâlos. 
 
 
 

Prezenţa secţiunilor 
cu ape stătătoare sau 
lent curgătoare cu 
fund nisipos, argilos, 
mâlos. 

Prezenţa secţiunilor 
cu ape stătătoare sau 
lent curgătoare cu 
fund nisipos, argilos, 
mâlos. 

 

Fără exploatarea 
agregatelor minerale 

Absenţă exploatare Exită exploatări de 
agregate minerale în 

Fără exploatarea 
agregatelor minerale 

Afectează specia prin 
tulburarea apei 
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(nisip, pietriş, 
balastru, etc.) din 
albiile minore 
 

imediata vecinătate a 
albiei minore  

(nisip, pietriş, 
balastru, etc.) din 
albiile minore și fără 
tulburarea apei 

Fără surse majore de 
poluare 

Absenţă (nr.) sursă 
majoră de poluare 

Prezență sursă majoră 
de poluare (stația de 
epurare al Clujului) 

Absenţă  

În perioadele fără 
ploaie apa să fie 
limpede 

Apă limpede/Apă 
tulbure 

Apă tulbure pe tot 
timpul verii 

Apă limpede în 
perioadele fără ploaie 

Toată vara s-a lucrat 
în albia minoră a 
Someșilui Mic în aval 
de Cluj 

 Fără specii invazive. 
Speciile  

Prezenţă/ Absenţă 
specii invazive 

Prezența speciilor 
invazive Carassius 
gibelio, Lepomis 
gibbosus, 
Pseudorasbora parva, 
Ameiurus sp. 

Absenţă  

 Să nu fie obstrucţii 
artificiale, apa râului 
să nu fie captată 

Prezenţă/absenţă 
obstrucţii artificiale, 
praguri, captări etc. 

Prezența barajului de 
la Dej, fără scară de 
pești funcțională 

Absenţa barajului sau 
construirea unei scări 
de pești funcționale 

 

Amenințările 
Agricultură intensivă  
Extragerea de agregate minerale 
Ape uzate de la gospodării şi din canalizarea urbană 
Pescuitul sportiv 
Prezența speciilor invazive: Carassius gibelio, Lepomis. gibbosus, Pseudorasbora parva, Ameiurus sp. 
Lucrări de regularizare a albiei râului 
Depozitarea ilegală a deșeurilor 
Perioade de secetă repetate, care duc la scăderea nivelului apei 
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Măsuri de management propuse 
Menținerea zonei de intravilan de pe Someş în limitele actuale în vecinătatea sitului 
Asigurarea continuității habitatului pentru speciile de interes comunitar prin construirea unei scări de pești la barajul de la Dej. 
Menținerea cursului natural la râului Someș pe toata suprafața sitului fără intervenții în albia minoră și majoră. 
Reducerea poluării apei și a malurilor astfel încât corpul de apă să aibă o stare mai bună decât starea actuală 
Reglementarea pescuitului sportiv în perimetrul sitului și amonte pe 10 km pentru îmbunătățirea stării de conservare a tuturor speciilor de interes 
comunitar din sit 
Interzicerea incendierii vegetație pe mal 
Elaborarea și implementarea de măsuri de management pentru reducerea impactului speciilor invazive 
 

Fișa speciei Barbus (meridionalis) carpathicus 
Descrierea speciei 
Peşte mijlociu, având corpul alungit, rotund, puţin comprimat lateral. Abdomenul rotunjit. Capul mare, ochii mici, botul lung şi proeminent. Buzele cărnoase, 
îndeosebi cea inferioară, care este divizată în 2 sau 3 lobi. Ultima radie simplă a dorsalei e flexibilă şi neosificată. Corpul cu pete întunecate. Dimensiunea 
maximă este de 28 cm. Dimorfism sexual se manifestă mai ales prin lungimea mai mare a înotătoarei anale la masculi. Determinarea sexelor se face cu 
multă precizie in perioada de reproducere, deoarece la masculi se pot sesiza în această perioadă pe partea dorsală a capului tuberculi albicioşi („perle ale 
dragostei”). Tot în acest moment femelele au abdomenul mai bombat, iar masculii au abdomenul mai tare şi mai zvelt. Spinarea este brună-ruginie închis, 
cu pete mai întunecate şi altele mai deschise; flancurile galbene-ruginii cu pete, faţa ventrală gălbuie-deschis, dorsala şi caudala cu pete puternice, celelalte 
înotătoare galbene. Mustăţile galbene, fără axă roşie. 
Sub aspect morfologic, mreana vanătă se aseamănă cu mreana (Barbus barbus). 
 Denumire științifică Barbus (meridionalis) carpathicus 
Denumiri populare: RO: moioagă, mreană vânătă, HU: Petényi márna, EN: Spotted barbel 
Habitat  

Habitatul  Cerințele specifice pentru 
habitate 

Indicatori posibili  Starea actuală 
 

Starea de conservare 
favorabilă  

Observaţii  

Râuri pietroase, 
rapide şi reci, cât şi 
unele pâraie mai 
nămoloase, care 

Specia are nevoie de ape 
reci de munte cu 
substrat pietros, deşi 
uneori este present și în 

Prezenţă fund pietros 
în zona de distribuţie 
a speciei din situri 
 

Prezenţă de fund 
pietros în zona de 
distribuţie a speciei 
din situri 

Prezenţă de fund 
pietros în zona de 
distribuţie a speciei 
din situri 
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vara se încălzesc 
repede 

pâraie nămoloase de 
munte, care se încălzesc 
repede. 

  

 

Fără exploatarea 
agregatelor minerale 
(nisip, pietriş, balastru, 
etc.) din albiile minore 
  

Absenţă exploatare Există exploatări de 
agregate minerale în 
imediata vecinătate a 
albiei minore  

Fără exploatarea 
agregatelor minerale 
(nisip, pietriş, 
balastru, etc.) din 
albiile minore și fără 
tulburarea apei 

Afectează specia prin 
tulburarea apei 

 
Fără surse majore de 
poluare 

Absenţă sursă majoră 
de poluare 

Prezență sursă majoră 
de poluare (stația de 
epurare al Clujului) 

Absenţă   

 

În perioadele fără ploaie 
apa să fie limpede 

Apă limpede/Apă 
tulbure 

Apă tulbure pe tot 
timpul verii 

Apă limpede în 
perioadele fără ploaie 

Toată vara s-a lucrat 
în albia minoră a 
Someșilui Mic în aval 
de Cluj 

 

Fără specii invazive.  Prezenţă/ Absenţă 
specii invazive 

Prezența speciilor 
invazive Carassius 
gibelio, Lepomis 
gibbosus, 
Pseudorasbora parva, 
Ameiurus sp. 

Absenţă   

 
Să nu fie obstrucţii 
artificiale, apa râului să 
nu fie captată 

Prezenţă/absenţă 
obstrucţii artificiale, 
praguri, captări etc. 

Prezența barajului de 
la Dej, fără scară de 
pești funcțională 

Absenţa barajului sau 
construirea unei scări 
de pești funcționale 

 

Amenințările 
Agricultură intensivă  
Extragerea de agregate minerale 
Ape uzate de la gospodării şi din canalizarea urbană 
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Pescuitul sportiv 
Prezența speciilor invazive: Carassius gibelio, Lepomis. gibbosus, Pseudorasbora parva, Ameiurus sp. 
Lucrări de regularizare a albiei râului 
Depozitarea ilegală a deșeurilor 
Perioade de secetă repetate, care duc la scăderea nivelului apei 
Măsuri de management propuse 
Menținerea zonei de intravilan de pe Someş în limitele actuale în vecinătatea sitului 
Asigurarea continuității habitatului pentru speciile de interes comunitar prin construirea unei scări de pești la barajul de la Dej. 
Menținerea cursului natural la râului Someș pe toata suprafața sitului fără intervenții în albia minoră și majoră. 
Reducerea poluării apei și a malurilor astfel încât corpul de apă să aibă o stare mai bună decât starea actuală 
Reglementarea pescuitului sportiv în perimetrul sitului și amonte pe 10 km pentru îmbunătățirea stării de conservare a tuturor speciilor de interes 
comunitar din sit 
Interzicerea incendierii vegetație pe mal 
Elaborarea și implementarea de măsuri de management pentru reducerea impactului speciilor invazive 
 

Fișa speciei Romanogobio vladykovi (Gobio albipinnatus) 
Descrierea speciei 
Corpul și pedunculul caudal relativ înalte și comprimate lateral. 7, excepțional 8 radii divizate în dorsală. Mustățile, în general, ajung până la marginea 
posterioară a ochiului. Pedunculul caudal ușor comprimat lateral, înălțimea minimă fiind puțin mai mare (rar egală) cu grosimea pedunculului la nivelul 
capătului posterior al analei. Caudala adânc scobită, lobul ei superior mai lung decât cel inferior. De obicei atinge până la 10 cm. Fața superioară e gălbuie 
cenușie deschis, fața dorsală a capului cenușie mai închis, cu pete și dungi mai întunecate. Pe laturi 7-8, rar 6 sau până la 12 pete rotunde, mai mici ca la 
celelalte specii ale genului. Solzii liniei laterale au două pete negre foarte slab pronunțate. Pe radiile dorsalei și caudalei câte două șiruri de pete negre foarte 
palide. Dimorfismul sexual este slab marcat. Se poate confunda cu celelalte trei specii din aceeași familie (G. kessleri, G. uranoscopus, G. gobio). 
Denumire științifică Romanogobio vladykovi (Gobio albipinnatus) 
Denumiri populare: RO: porcușor de șes, HU: halványfoltú küllő, EN: Danube whitefin gudgeon 
Habitat 

Habitatul  Cerințele specifice 
pentru habitate 

Indicatori posibili  Starea actuală 
 

Starea de conservare 
favorabilă  

Observaţii  

Trăieşte în cursul Prezenţa secţiunilor Prezenţa / Absenţă Prezenţa secţiuni cu Prezenţa secţiuni cu   
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mijlociu și inferior al 
râurilor cu fund de 
nisip sau argilă. 

cu fund de nisip sau 
argilă 

secţiuni cu fund de 
nisip sau argilă 
 

fund de nisip sau 
argilă 
  

fund de nisip sau 
argilă  

Fără exploatarea 
agregatelor minerale 
(nisip, pietriş, 
balastru, etc.) din 
albiile minore 
  

Absenţă exploatare Există exploatări de 
agregate minerale în 
imediata vecinătate a 
albiei minore  

Fără exploatarea 
agregatelor minerale 
(nisip, pietriş, 
balastru, etc.) din 
albiile minore  

Afectează specia prin 
tulburarea apei 

 
Fără surse majore de 
poluare 

Absenţă sursă majoră 
de poluare 

Prezență sursă majoră 
de poluare (stația de 
epurare al Clujului) 

Absenţă   

 

În perioadele fără 
ploaie apa să fie 
limpede 

Apă limpede/Apă 
tulbure 

Apă tulbure pe tot 
timpul verii 

Apă limpede în 
perioadele fără ploaie 

Toată vara s-a lucrat 
în albia minoră a 
Someșilui Mic în aval 
de Cluj 

 

Fără specii invazive.  Prezenţă/ Absenţă 
specii invazive 

Prezența speciilor 
invazive Carassius 
gibelio, Lepomis 
gibbosus, 
Pseudorasbora parva, 
Ameiurus sp. 

Absenţă   

 
Să nu fie obstrucţii 
artificiale, apa râului 
să nu fie captată 

Prezenţă/absenţă 
obstrucţii artificiale, 
praguri, captări etc. 

Prezența barajului de 
la Dej, fără scară de 
pești funcțională 

Absenţa barajului sau 
construirea unei scări 
de pești funcționale 

 

Amenințările 
Agricultură intensivă  
Extragerea de agregate minerale 
Ape uzate de la gospodării şi din canalizarea urbană 



 
Planul de management al Sitului de Interes Comunitar Someşul Mic ROSCI0394 

 

Pag. 69 din 78 

Pescuitul sportiv 
Prezența speciilor invazive: Carassius gibelio, Lepomis. gibbosus, Pseudorasbora parva, Ameiurus sp. 
Lucrări de regularizare a albiei râului 
Depozitarea ilegală a deșeurilor 
Perioade de secetă repetate, care duc la scăderea nivelului apei 
Măsuri de management propuse 
Menținerea zonei de intravilan de pe Someş în limitele actuale în vecinătatea sitului 
Asigurarea continuității habitatului pentru speciile de interes comunitar prin construirea unei scări de pești la barajul de la Dej. 
Menținerea cursului natural la râului Someș pe toata suprafața sitului fără intervenții în albia minoră și majoră. 
Reducerea poluării apei și a malurilor astfel încât corpul de apă să aibă o stare mai bună decât starea actuală 
Reglementarea pescuitului sportiv în perimetrul sitului și amonte pe 10 km pentru îmbunătățirea stării de conservare a tuturor speciilor de interes 
comunitar din sit 
Interzicerea incendierii vegetație pe mal 
Elaborarea și implementarea de măsuri de management pentru reducerea impactului speciilor invazive 
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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. Refacerea vegetației ripariene în 
albia majoră pe o lățime de 15 metri, 
pe cel puțin 70 % de-a lungul râului 
pentru asigurarea condiţiilor 
favorabile pentru speciile Lutra lutra și 
Emys orbicularis 1 11.860 5.900 17.760 

1.1.2. Menținerea zonei de intravilan 
de pe Someş în limitele actuale ale 
localităţilor următoare: municipiul 
Dej, comuna Mica (Mănăstirea, Nireș), 
comuna Mintiu Gherlii (Mintiu Gherlii, 
Bunești, Nima, Petrești, Salatiu) 1 474  1.268 1.742 

1.1.3. Asigurarea continuității 
habitatului pentru speciile de interes 
comunitar prin construirea unei scări 
de pești la barajul de la Dej 1 3.558  1.132 4.690 

1.1.4. Scoaterea din circuitul agricol a 
terenurilor de importanță critică 
pentru refacerea habitatelor ripariene 1 3.558 5.698 9.256 

1.1.5. Menținerea cursului natural la 
râului Someș pe toata suprafața sitului 
fără intervenții în albia minoră și 
majoră 1 3.558  3.056 6.614 

1.1.6. Reducerea poluării apei și a 
malurilor astfel încât corpul de apă să 
aibă o stare mai bună decât starea 
actuală 1 11.860 10.226 22.086 

1.1.7. Reglementarea pescuitului 
sportiv în perimetrul sitului și amonte 
pe 10 km pentru îmbunătățirea stării 
de conservare a tuturor speciilor de 
interes comunitar din sit 1 - 5.849 5.849 

1.1.8. Interzicerea incendierii 
vegetație pe mal 1 - 340 340 
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1.1.9. Elaborarea și implementarea de 
măsuri de management pentru 
reducerea impactului speciilor 
invazive 2 2.372 30.253 32.625 

Total Programul 1 100961 

Programul.2: Conștientizare și educație 

2.1. Informarea/conștientizarea 
administratorilor și proprietarilor de 
terenuri cu privire la beneficiile 
măsurilor de management 1 2.372 340 2.712 

2.2. Prezentări organizate pentru 
diferite grupe de vârstă în școlile din 
comunitățile locale 2 5.930 2.264  8.194 

2.3. Organizare activități practice de 
educație ecologică pe teren  1 5.930 1.132 7.062 

Total Programul 2 17967 

Programul 3: Management și monitorizare 

3.1. Asigurarea resurselor necesare 
pentru managementul sitului 1 5.930 8.490 14.420 

3.2. Monitorizarea biodiversității și ale 
activităților umane conform planului 
de monitoring 1 92.505 50.210 142.715 

3.3. Monitorizarea eficienței 
activităților de management 1 1.186 - 1.186 

Total Programul 3 158320 
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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
rea 

datelor 

Metoda 
de 

monitoriz
are 

Cine 
efectu
ează 

monito
rizarea 

Perioada 
de 

monitoriz
are 

Fre
cve
nța 
de 
mo
nito
riza
re 

Zile/om 
necesare 

M O I 

1.1.1. Refacerea 
vegetației ripariene 
în albia majoră pe o 
lățime de 15 metri, 
pe cel puțin 70 % 
de-a lungul râului 
pentru asigurarea 
condiţiilor 
favorabile pentru 
speciile Lutra lutra 
și Emys orbicularis 

Starea de 
conservare a 

vegetației 
ripariene este 

corespunzătoar
e pentru a 

asigura condiții 
favorabile 

speciilor Lutra 
lutra si Emys 
orbicularis? 

7 kilometri de 
vegetație 

ripariană în stare 
corespunzătoare 

3 km 

Rapoar
te de 
monit
oring 

Metoda 
relevee 

fitocenolo
gice 

Expert 
extern 

Sezon 
vegetație 

5 
ani 

1 3 6 

Se 
îmbunătățește 

starea de 
conservare a 
speciei Lutra 

lutra? 

5-15 exemplare 
de Lutra lutra 

3-7 exemplare 
de Lutra lutra 

Rapoar
te de 
monit
oring 

Metoda 
căutării 

excremen
telor 

Expert 
extern 

Sezon 
vegetație 

5 
ani 

1 3 5 
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Se 
îmbunătățește 

starea de 
conservare a 
speciei Emys 
orbicularis? 

min. 40 
exemplare de 

Emys orbicularis 

3 - 20 
exemplare de 

Emys 
orbicularis 

Rapoar
te de 
monit
oring 

Observații 
directe pe 

teren 

Expert 
extern 

Sezon 
vegetație 

5 
ani 

2 4 6 

1.1.3. Refacerea 
populației de pești 
de interes de 
conservare, inclusiv 
prin  asigurarea 
continuității 
habitatului pentru 
speciile de interes 
comunitar prin 
construirea unei 
scări de pești la 
barajul de la Dej 

Există o scară de 
pești 

funcțională? 

100.000 – 
500.000 

exemplare de 
Rhodeus 
(sericeus) 
amarus,  

10.000 – 50.000 
exemplare de 
Romanogobio 

(Gobio) kesslerii,  
1000-5000  

exemplare de 
Cobitis (taenia) 
elongatoides, 

100.000 – 
500.000 

exemplare de 
Barbus 

(meridionalis) 
carpathicus,  

10.000 – 50.000 

Nu există 

Rapoar
te de 
monit
oring 

De stabilit 
Expert 
extern 

Tot anul 
5 

ani 
2 3 4 

Se 
îmbunătățește 

starea de 
conservare a 
speciilor de 

pești: Rhodeus 
(sericeus) 
amarus, 

Romanogobio 
(Gobio) kesslerii, 
Cobitis (taenia) 
elongatoides, 

Barbus 
(meridionalis) 
carpathicus, 

min. 343.263 
exemplare de 

Rhodeus 
(sericeus) 
amarus,  

0 exemplare 
de 

Romanogobio 
(Gobio) 
kesslerii,  

3269 
exemplare de 

Cobitis 
(taenia) 

elongatoides,  

Rapoar
te de 
monit
oring 

Metode 
de 

colectare 
cu 

aparatul 
de 

electronar
coză 

Expert 
extern 

 
Funcți
onalita

tea 
scării 

de 
pești o 
confir

mă 
experți

i 
aplicân

d 

Sezon de 
vegetație 

5 
ani 

5 10 15 
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Romanogobio 
vladykovi (Gobio 
albipinnatus) ? 

exemplare de 
Romanogobio 

vladykovi (Gobio 
albipinnatus) 

nu se cunoaște 
nr. exemplare 

de Barbus 
(meridionalis) 
carpathicus,  

nu se cunoaște 
nr. de 

exemplare de 
Romanogobio 

vladykovi 
(Gobio 

albipinnatus) 

metod
ele de 
monit
orizare 
necesa

re 

1.1.6. Reducerea 
poluării apei și a 
malurilor astfel 
încât corpul de apă 
să aibă o stare mai 
bună decât starea 
actuală 
  

S-a modificat 
(îmbunătățit) 

potențialul 
ecologic al 

corpului de apă, 
raportat la 

starea inițială ? 

Stare chimică 
bună 

Potențialul 
ecologic al 

corpului de apă - 
bun 

Stare chimică 
proastă 

Potențialul 
ecologic al 
corpului de 

apă - moderat 

Rapoar
te de 
monit
oring 

Analize de 
fitobentos 

și 
zoobento

s 
Analize 
pentru 

substanțe
le 

periculoas
e 

Expert 
extern 

Tot anul 

An
nua
l - 1 
zi 
pe 
an 

5 5 5 

Se 
îmbunătățitstare
a  populației de 

min 1000 
exemplare 
Bombina 
variegata 

0 exemplare 

Rapoar
te de 
monit
oring 

Metoda 
stabilită 

de experți 
în 2014 

Expert 
extern 

Sezon de 
reproduc

ere 

5 
ani 

1 1 1 
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Bombina 
variegata? 

1.1.9. Elaborarea și 
implementarea de 
măsuri de 
management 
pentru reducerea 
impactului speciilor 
invazive 

Se extind 
speciile 

invazive? 

km cu specii de 
plante invazive 

 
prezența 

speciilor de pești 
invazive 

Este necesar 
studiu 

Raport 
de 

cercet
are 

Cercetare 
de teren 

Expert 
extern 

Sezon de 
vegetație 

5 
ani 

5 10 15 

TOTAL ZILE/OM NECESARE O DATĂ LA 5 ANI 22 39 57 

                        

1.1.5. Menținerea 
cursului natural al 
râului Someș pe 
toată suprafața 
sitului fără 
intervenții în albia 
minoră și majoră 

Se menține în 
prezent un curs 
natural al râului 
Someșul Mic ? 

10,2 kilometri 
de curs natural 

al râului 
Someșul Mic 

Există 
exploatări de 

agregate 
minerale în 

imediata 
vecinătate a 
albiei minore 

Prezența 
barajului de la 
Dej, fără scară 

de pești 
funcțională 

Rapoar
te de 
teren 

Observații 
directe pe 

teren 

Custod
e 

Tot anul 
An
ual 

2 4 6 

TOTAL ZILE/OM NECESARE PENTRU MONITORIZĂRILE ANUALE 2 4 6 
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1.1.1. Refacerea 
vegetației ripariene 
în albia majoră pe o 
lățime de 15 metri, 
pe cel puțin 70 % 
de-a lungul râului 
pentru asigurarea 
condiţiilor 
favorabile pentru 
speciile Lutra lutra 
și Emys orbicularis 

Este afectată 
vegetația 

ripariană de 
activități 
umane? 

7 kilometri de 
vegetație 

ripariană fără 
activități cu 

impact major 

Vegetația 
ripariană de-a 
lungul râului 
este foarte 
degradată. 

Rapoar
te de 
teren 

Observații 
directe pe 

teren 

Custod
e 

Tot anul 
Lun
ar 

3 5 7 1.1.4. Menținerea 
zonei de protecție a 
râului, desemnată 
prin lege, pentru 
asigurarea 
habitatelor 
ripariene critice. 

Se respectă 
regimul de 

protecție impus 
zonelor de 

protecție din 
albia majoră? 

Respectare 
totală și pe toată 
lungimea sitului 
a regimului de 

protecție 

nu sunt date 
Raport 

de 
teren 

Observații 
directe pe 

teren 

Custod
e 

Tot anul 
Lun
ar 

1.1.7. 
Reglementarea 
pescuitului sportiv 
în perimetrul sitului 

Se braconează 
în sit? 

Nr de 
contravenții 

Nr contravenții 
în zonă 2014 

Acte 
de 

contra
venție 

Patrulări 
Custod

e 
Tot anul 

Lun
ar 
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și în amonte pentru 
îmbunătățirea stării 
de conservare a 
tuturor speciilor de 
interes comunitar 
din sit 

Se respectă 
numărul de 
permise de 

pescuit permise 
în zona care 

afectează situl? 

Nr permise de 
pescuit stabilite 
ca acceptabile 
pentru zonă 

Nr permise 
eliberate în 

2014 

Rapoar
te de 
teren 

Observații 
directe pe 

teren 

Custod
e 

Sezonul 
de pescuit 

Lun
ar 

1 2 3 

1.1.8. Interzicerea 
incendierii 
vegetație pe mal 

Se incendiază 
vegetația de pe 

mal? 

0 m² de 
suprafețe 
incendiate 

100 m² 
Raport 

de 
teren 

Observații 
directe pe 

teren 

Custod
e 

Sezon de 
vegetație 

Lun
ar 

TOTAL ZILE/OM NECESARE PENTRU MONITORIZĂRILE LUNARE 4 7 10 
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