
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

    PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea „ Strategiei de conservare și protecție  

a naturii privind ariile protejate din Județul Alba 2021-2026” 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în ședință ordinară în luna mai 2021; 

  Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea                     

„Strategiei de conservare și protecție a naturii privind ariile protejate din Județul Alba 2021-

2026”; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 173 alin. 1 lit. d şi art. 173 alin. 5 lit. i și j din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă „Strategia de conservare și protecție a naturii privind ariile protejate 

din Județul Alba 2021-2026”, conform anexei  - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Compatimentului factori 

de mediu și schimbări climatice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba, prezenta hotărâre se 

publică în Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 

înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui şi vicepreşedinţilor 

Consiliului Județean Alba, administratorului public al Judeţului Alba, Direcţiei dezvoltare şi 

bugete, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism, 

Serviciului accesare şi coordonare proiecte, Serviciului mediu, Biroului resurse umane, 

Compartimentului factori de mediu și schimbări climatice din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba.  

 

                                                                                    Avizat pentru legalitate 

     PREŞEDINTE,                    SECRETAR GENERAL, 

                                   Ion DUMITREL                                Vasile BUMBU 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 116 

Alba Iulia, 19 mai 2021 

http://www.cjalba.ro/


 

Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat cu 

art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:  

Compartimentului Factori de mediu şi schimbări climatice din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 

coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare către 

următoarele comisii de specialitate:  

Comisia de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, 

prognoze şi strategii  

Comisia de specialitate nr. 2 - Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi 

urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al 

județului 

Comisia de specialitate nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și 

apărarea ordinii publice 

Comisia de specialitate nr. 4 - Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG - 

uri și sport 

Comisia de specialitate nr. 5 - Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare 

interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri 

Comisia de specialitate nr. 6 - Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor 

şi situaţii de urgenţă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

Nr.  11191/19 mai 2021 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea „ Strategiei de conservare și protecție  

a naturii privind ariile protejate din Județul Alba 2021-2026” 

 

 

I. Expunere de motive 

În legislația Românească, respectiv în O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor 

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările 

și completările ulterioare, aria naturală protejată este definită ca o zonă terestră şi/sau acvatică în 

care există specii de plante şi animale sălbatice, elemente şi formaţiuni biogeografice, 

peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de altă natură, cu valoare ecologică, 

ştiinţifică ori culturală deosebită, care are un regim special de protecţie şi conservare, stabilit 

conform prevederilor legale. 

Astfel de locuri prezintă avantaje directe pentru om. Oamenii–atât cei care locuiesc în 

interiorul sau în apropierea ariilor protejate, ca şi cei aflaţi la mai mare depărtare–au de câştigat 

de pe urma oportunităţilor de recreere şi refacere oferite de ariile naturale protejate, prin prisma 

potenţialului genetic al speciilor sălbatice şi al serviciilor de mediu oferite de ecosistemele 

naturale, cum ar fi de exemplu proviziile de apă. 

Multe arii protejate au un rol esenţial pentru societăţile umane vulnerabile şi păstrează 

locuri de valoare precum siturile naturale sacre. Deşi multe arii protejate sunt desemnate de 

guverne, altele sunt tot mai adesea desemnate de comunităţi locale, populaţii indigene, societăţi 

caritabile de mediu, persoane private, companii şi alţii. Există un interes uriaş şi în continuă 

creştere faţă de lumea naturală, iar ariile naturale ne oferă oportunităţi de a interacţiona cu natura 

într-un mod tot mai puţin accesibil în alte condiţii. Ele ne oferă spaţiul care altfel ne lipseşte, pe 

o planetă tot mai exploatată şi mai aglomerată. 

În acest context, Consiliul Județean Alba ca autoritate publică locală cu atribuții privind 

gestionarea serviciilor publice de interes județean (protecția și refacerea mediului), conform 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și în concordanță cu Strategia de dezvoltare a 

Județului Alba pe perioada 2021-2027, a inițiat elaborarea Strategiei de conservare și protecție a 

naturii privind ariile protejate din Județul Alba pentru perioada 2021-2026. 

 Scopul acestui demers este acela de a asigura coerența planurilor de dezvoltare sectoriale 

la nivel de județ astfel încât să se realizeze o dezvoltare echilibrată și durabilă a tuturor 

domeniilor de activitate în care administrațiile publice locale au atribuții și responsabilități 

pentru a asigura cetățenilor un nivel de trai cât mai ridicat și comunități cât mai prospere.   

Existența unei strategii de conservare și protecție a naturii privind ariile protejate la nivel 

județean, acceptată și recunoscută la toate nivelurile instituționale, reprezintă baza de realizare a 

cadrului funcțional proprice protecției și conservării valorilor naturale ale județului. 

Strategia este un rezultat al necesității tot mai acute de centralizare într-un document 

unitar a direcţiilor de acţiune, a obiectivelor de dezvoltare pe termen mediu şi lung pe parte de 

mediu. Aceasta devine un instrument util pentru procesul de dezvoltare locală, regională şi 

naţională ce va servi drept bază de plecare pentru realizarea viitoarelor strategii de dezvoltare și 

va sprijini autorităţile publice din judeţ în acţiunea de luare a deciziilor cu privire la obiectivele 

de dezvoltare, inclusiv prin atragere de investiţii publice sau private. 

 

II. Descrierea situației actuale 
În baza atribuţiilor stabilite prin O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

consiliul judeţean „adoptă strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială şi de 

mediu a judeţului sau din proprie iniţiativă, pe baza propunerilor primite de la consiliile locale”. 

În acest context, Consiliul Județean Alba a elaborat „Strategia de conservare și protecție 

a naturii privind ariile protejate din Județul Alba  2021-2026”. 



Strategia de conservare și protecție a naturii privind ariile protejate din Județul Alba  

2021-2026 cuprinde viziunea și obiectivele de conservare, protecție a naturii și de dezvoltare 

durabilă la nivel județean și identifică un portofoliu de proiecte pentru această perioadă de 

programare.  

Obiectivele strategice au în vedere evitarea  materializării  amenințărilor,  atât  prin  

eliminarea punctelor  slabe,  cât  și  prin valorificarea punctelor tari și a oportunităților de 

dezvoltare  sectoriale  identificate. 

Etapele parcurse în procesul de elaborare a Strategiei de conservare și protecție a naturii 

privind ariile protejate din Județul Alba 2021-2026  au fost: 

a) Realizarea Analizei diagnostic a ariilor naturale din județului Alba care a abordat 

următoarele domenii: categoriile de arii naturale protejate aflate la nivelul judeţului Alba, rețeaua 

de arii naturale protejate din judet; administrarea ariilor naturale protejate; planurile de 

management, valorile si beneficiile ariilor naturale protejate, preșiuni și amenințări asupra ariilor 

naturale protejate și activități permise și interzise în cadrul ariilor naturale protejate;  

b) Formularea Strategiei (Planificarea) - formularea viziunii asupra modalității de 

gestionare a ariilor naturale protejate din judeţul Alba la orizontul anului 2030, a obiectivelor 

strategice  generale şi a unui plan de acțiune; 

c) Consultarea publică a actorilor locali (autorităţi publice locale, instituţii publice, 

organizaţii non-guvernamentale – colectarea de informații de la administratorii ariilor naturale 

protejate si de la Agenția pentru Protecția Mediului Alba, consultarea opiniei factorilor interesaţi 

cu privire la conţinutul analizei (Partea I a Strategiei) şi a planificării (Partea a II-a a Strategiei). 

Dat fiind contextul pandemic și ca urmare a prelungirii stării de alertă pe teritoriul Romaniei, 

pentru prevenirea si  combaterea efectelor pandemiei de Covid -19, consultările inițiate au fost  

realizate în format electronic. Comunicarea cu factorii interesaţi s-a desfăşurat online prin poşta 

electronică (adrese și documente supuse consultării). Feedback-ul primit din partea factorilor 

interesaţi a fost inclus în elaborarea documentului strategic. A urmat consultarea publică a 

proiectului strategiei în perioada 10 martie 2021 – 20 aprilie 2021, în conformitate cu Legea nr. 

52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, deschisă participării tuturor 

cetățenilor interesați, prin publicarea pe site-ul oficial al Consiliului Judeţean Alba, 

www.cjalba.ro.     

Nu au fost primite observații/propuneri din partea publicului  pentru „Strategia de 

conservare și protecție a naturii privind ariile protejate din județul Alba 2021-2026”. În urma 

consultării publice nu a fost înregistrată nicio solicitare de dezbatere publică de către "o asociație 

legal constituită sau de către o altă autoritate" (Legea 52/2003, art.7, alin.9). 

Documentul Strategia de conservare și protecție a naturii privind ariile protejate din 

județul Alba  2021-2026, rezultat în urma consultărilor publice este supus aprobării Consiliului 

Judeţean Alba.  

 

IV. Baza legală 

- art. 173 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, conform căruia Consiliul Judeţean are atribuţii privind 

dezvoltarea economico-socială a judeţului;  

- art. 173 alin. 3 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, conform căruia în exercitarea atribuţiilor prevăzute la 

alin. 1 lit. b, consiliul judeţean adoptă strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-

socială şi de mediu a judeţului sau din proprie iniţiativă, pe baza propunerilor primite de la 

consiliile locale; 

 

V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 

 Pachetul legislativ privind Politica de Coeziune (PC) 2021-2027 care cuprinde: 

Regulamentul privind prevederile comune (CPR) mai multor fonduri, Regulamentul privind 

Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul de coeziune (FC), Regulamentul 

privind cooperarea teritorială, Regulamentul privind mecanismul de cooperare transfrontalieră, 

Regulamentul privind Corpul european de solidaritate, Regulamentul privind „Fondul social 

european plus” (FSE+), Regulamentul privind planurile strategice PAC (Politica Agricolă 

Comună), Regulamentul privind Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești 

http://www.cjalba.ro/


(FEAM), Regulamentul privind Fondul european de ajustare și globalizare (FEG), Regulament 

privind sprijinul pentru reforme. 

 

 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 

 

VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

Aprobarea Strategiei de conservare și protecție a naturii privind ariile protejate din 

județul Alba  2021-2026 va avea un impact asupra dezvoltării socio-economice a Judeţului Alba, 

deoarece reprezintă documentul de referință ce va servi drept bază de plecare pentru realizarea 

viitoarelor strategii de dezvoltare și va sprijini autorităţile publice din judeţ în acţiunea de luare a 

deciziilor cu privire la obiectivele de dezvoltare, inclusiv prin atragere de investiţii publice sau 

private. 

 

VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 

Nu este cazul. 

 

IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 

Nu este cazul 

 

X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 

    Nu este cazul 

 

XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 

S-a derulat consultarea publică a proiectului strategiei (anexă la proiectul de hotărâre) în 

perioada 10 martie 2021 – 20 aprilie 2021, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind 

transparența decizională în administrația publică, deschisă participării tuturor cetățenilor 

interesați, prin publicarea pe site-ul oficial al Consiliului Județean Alba, www.cjalba.ro. 

     

XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 

Nu este cazul 

 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57 /2019 privind 

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri județeni, de 

președintele consiliului județean, de vicepreședinții consiliului județean sau de cetățeni, în 

condițiile legii, a fost inițiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.  116/ 19 mai 2021. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 

supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

  

PREȘEDINTE, 

Ion DUMITREL 
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ROMÂNIA                             APROB 

JUDEŢUL ALBA                                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN                     Ion DUMITREL 

SECRETAR  GENERAL                                                                                     

Nr.  11193/19 mai 2021 

 

 

 

 

Către 

Domnului administrator public Dan Mihai POPESCU 

şi 

COMPARTIMENTUL FACTORI DE MEDIU ȘI SCHIMBĂRI CLIMATICE 

 

 

 

 Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de 

specialitate,  

 

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea „ Strategiei de conservare și protecție  

a naturii privind ariile protejate din Județul Alba 2021-2026” 

 

 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de 19 mai 2021,  pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 

estimată a avea loc în data de 27 mai 2021. 

Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 116/19 mai 2021 şi are ataşat referatul de 

aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea „Strategiei de conservare și protecție a 

naturii privind ariile protejate din județul Alba 2021-2026”. 

 Cu deosebită consideraţiune, 

  

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA   

JUDETUL ALBA 

CONSILIUL JUDETEAN 

COMPARTIMENT 

Factori de mediu şi schimbări climatice 

Nr.  
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea „Strategiei de conservare și protecție a naturii 

privind ariile protejate din județul Alba 2021-2026” 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 173 alin. 3 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile județene au atribuții în 

adoptarea de strategii, prognoze și programe de dezvoltare economico-socială şi de mediu a 

județului și de a asigura măsurile de ordin organizatoric și financiar pentru realizarea acestora. 

Elaborarea Strategiei de conservare și protecție a naturii privind ariile protejate din 

județul Alba 2021-2026 are la bază atribuţiile Consiliului Județean Alba stabilite prin O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ. 

De asemenea, în elaborarea strategiei de conservare și protecție a naturii privind ariile 

protejate din județul Alba pentru perioada 2021-2026 s-a avut în vedere corelarea acesteia cu 

strategia de dezvoltare a judeţului Alba pentru perioada 2021-2027 aprobată de către Consiliul 

Judeţean Alba, strategia UE în domeniul biodiversității pentru 2030 şi cu strategiile sectoriale 

aflate în pregătire în domeniile: dezvoltare rurală,  dezvoltare şi promovare turistică, dezvoltare 

culturală.  

Strategia de conservare și protecție a naturii privind ariile protejate din județul Alba 

reprezintă documentul de referință care reunifică, unifica și corelează perspectivele tuturor 

actorilor importanți la nivel județean și de a structura o planificare realistă și asumată a 

intervențiilor ce vor avea loc în perioada următoare la nivel județean în ceea ce privește ariile 

protejate de pe teritoriul județului. 

 Scopul Strategiei de conservare și protecție a naturii privind ariile protejate pentru 

perioada 2021-2026, este stabilirea unor măsuri corelate de protecție, conservare și utilizare 

durabilă a patrimoniului natural cât și de valorificare a potențialului acestui patrimoniu în 

contextul globalizării. 

Etapele parcurse în procesul de elaborare a Strategiei de conservare și protecție a naturii 

privind ariile protejate din județul Alba 2021-2026  au fost: 

d) Realizarea Analizei diagnostic a ariilor naturale din județului Alba care a abordat 

următoarele domenii: categoriile de arii naturale protejate aflate la nivelul judetului Alba, rețeaua 

de arii naturale protejate din judet; administrarea ariilor naturale protejate; planurile de 

management, valorile si beneficiile ariilor naturale protejate, preșiuni și amenințări asupra ariilor 

naturale protejate și activități permise și interzise în cadrul ariilor naturale protejate; ; 

e) Formularea Strategiei (Planificarea) - formularea viziunii asupra modalității de 

gestionare a ariilor naturale protejate din judeţul Alba la orizontul anului 2030, a obiectivelor 

strategice  generale şi a unui plan de acțiune; 

f) Consultarea publică a actorilor locali (autorităţi publice locale, instituţii publice, 

organizaţii non-guvernamentale – colectarea de informații de la administratorii ariilor naturale 

protejate si de la Agenția pentru Protecția Mediului Alba, consultarea opiniei factorilor interesaţi 

cu privire la conţinutul analizei (Partea I a Strategiei) şi a planificării (Partea a II-a a Strategiei). 

Dat fiind contextul pandemic și ca urmare a prelungirii stării de alertă pe teritoriul Romaniei, 

pentru prevenirea si  combaterea efectelor pandemiei de Covid -19, consultările inițiate au fost  

realizate în format electronic. Comunicarea cu factorii interesaţi s-a desfăşurat online prin poşta 

electronică (adrese și documente supuse consultării). Feedback-ul primit din partea factorilor 

interesaţi a fost inclus în elaborarea documentului strategic. A urmat consultarea publică a 

proiectului strategiei în perioada 10 martie 2021 – 20 aprilie 2021, în conformitate cu Legea nr. 

52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, deschisă participării tuturor 

cetățenilor interesați, prin publicarea pe site-ul oficial al Consiliului Judeţean Alba, 

www.cjalba.ro.     

http://www.cjalba.ro/


Nu au fost primite observații/propuneri din partea publicului  pentru „Strategia de 

conservare și protecție a naturii privind ariile protejate din județul Alba 2021-2026”. În urma 

consultării publice nu a fost înregistrată nicio solicitare de dezbatere publică de către "o asociație 

legal constituită sau de către o altă autoritate" (Legea 52/2003, art.7, alin.9). 

Luând în considerare cele prezentate mai sus şi având în vedere prevederile art. 173 alin. 

1 lit. b şi art. 173 alin. 3 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, propunem spre aprobarea Consiliului Judeţean Alba 

„Strategiei de conservare și protecție a naturii privind ariile protejate din județul Alba 2021-

2026” anexă la proiectul de hotărâre.  

 

 

 

Administrator public, 

Dan POPESCU  

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Bianca BURGHELEA 



 

 

 

 

 

 

Strategia de conservare și protecție a 

naturii privind ariile protejate din 
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INTRODUCERE  

 

 Aria protejată este definită de către Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii și 

a Resurselor Naturale (IUCN) ca „un spaţiu geografic clar definit, recunoscut, destinat şi 

administrat, prin mijloace legale sau alte mijloace efective, cu scopul de a realiza conservarea 

pe termen lung a naturii, precum şi a serviciilor de ecosistem şi a valorilor culturale 

asociate”
1
. 

 În legislația Românească, respectiv în OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale 

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice cu modificările și 

completările ulterioare, aria naturală protejată este definită ca o zonă terestră şi/sau acvatică în 

care există specii de plante şi animale sălbatice, elemente şi formaţiuni biogeografice, 

peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de altă natură, cu valoare ecologică, 

ştiinţifică ori culturală deosebită, care are un regim special de protecţie şi conservare, stabilit 

conform prevederilor legale. 

 Necesitatea desemnării de arii protejate este dată de rolul esențial pe care îl au în 

conservarea capitalului natural şi cultural întrucât includ cele mai reprezentative şi semnificative 

zone din punct de vedere al biodiversităţii, al valorilor naturale şi culturale asociate. Inclusiv 

măsurile de management în aceste arii se elaborează şi se implementează în aşa fel încât să se 

menţină sau chiar să se refacă, acolo unde este nevoie, ecosistemele naturale şi populaţiile de 

specii sălbatice, menţinându-se în acelaşi timp sau căutându-se soluţii pentru utilizarea durabilă a 

resurselor naturale
2
. 

 Astfel de locuri prezintă şi avantaje directe pentru om. Oamenii–atât cei care locuiesc în 

interiorul sau în apropierea ariilor protejate, ca şi cei aflaţi la mai mare depărtare–au de câştigat 

de pe urma oportunităţilor de recreere şi refacere oferite de ariile naturale protejate, prin prisma 

potenţialului genetic al speciilor sălbatice şi al serviciilor de mediu oferite de ecosistemele 

naturale, cum ar fi de exemplu proviziile de apă.  

 Multe arii protejate au şi un rol esenţial pentru societăţile umane vulnerabile şi păstrează 

locuri de valoare precum siturile naturale sacre. Deşi multe arii protejate sunt desemnate de 

guverne, altele sunt tot mai adesea desemnate de comunităţi locale, populaţii indigene, societăţi 

caritabile de mediu, persoane private, companii şi alţii. Există un interes uriaş şi în continuă 

creştere faţă de lumea naturală, iar ariile naturale ne oferă oportunităţi de a interacţiona cu natura 

într-un mod tot mai puţin accesibil în alte condiţii. Ele ne oferă spaţiul care altfel ne lipseşte, pe o 

planetă tot mai exploatată şi mai aglomerată
1
.  

 În acest context, Consiliul Județean Alba ca autoritate publică locală cu atribuții privind 

gestionarea serviciilor publice de interes județean (protecția și refacerea mediului), conform 

O.U.G 57/2019 privind Codul administrativ și în concordanță cu Strategia de dezvoltare a 

                                                           
1
 Ghidul privind aplicarea categoriilor de management al ariilor protejate, IUCN, 2008 

2
 Ariile Protejate din Romania: noțiuni  introductive, PROPARK Fundaţia pentru Arii Protejate, 2009 
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Județului Alba pe perioada 2021-2027, a inițiat elaborarea unui set de strategii sectoriale, printre 

care și Strategia de conservare și protecție a naturii privind ariile protejate din județul Alba 

pentru perioada 2021-2026. 

  Scopul acestui demers este acela de a asigura coerența planurilor de dezvoltare sectoriale 

la nivel de județ astfel încât să se realizeze o dezvoltare echilibrată și durabilă a tuturor 

domeniilor de activitate în care administrațiile publice locale au atribuții și responsabilități pentru 

a asigura cetățenilor un nivel de trai cât mai ridicat și comunități cât mai prospere.   

 Strategia județului Alba de conservare și protecție a naturii privind ariile protejate 

decurge din nevoia obiectivă a unui management eficient al ariilor naturale protejate de pe 

teritoriul județului.  

  Strategia își propune un "inventar lărgit" – Analiză-diagnostic - al domeniului, urmat de o 

analiză SWOT corelată îndeaproape conținutului etapei de Analiză-diagnostic, iar ca și concluzii 

ale demersului, se va realiza partea de proiectare a sistemului de protecție a ariilor protejate la 

nivel județean pentru perioada 2021-2026.   

 Ca orice demers de planificare strategică, documentul ce va fi realizat în parteneriat cu 

toate categoriile de reprezentanți ai domeniului (instituții, autorități publice locale, ONG-uri) - va 

urmări clarificarea contextului actual, cu aspecte pozitive și negative, în vederea îmbunătățirii 

situației existente. Intenția este aceea a deschiderii unui proces de evaluare strategică pe termen 

mediu și lung care să devină o platformă comună de lucru pentru toți actorii din domeniu, sub 

coordonarea Consiliului Județean Alba în calitate de administrație locală la nivel județean, 

coordonatoare de politici publice locale.  

  Documentul ce va fi elaborat sub coordonarea Consiliului Județean Alba, va urmări să 

cuprindă punctele de vedere, opiniile, perspectivele tuturor celor care au legătură directă sau 

indirectă cu domeniul.   

 Rolul asumat de Consiliul Județean Alba în elaborarea și implementarea acestei strategii 

este de a reuni, unifica și corela perspectivele tuturor actorilor importanți la nivel județean și de a 

structura o planificare realistă și asumată a intervențiilor ce vor avea loc în perioada următoare la 

nivel județean în ceea ce privește ariile protejate de pe teritoriul județului. 

  Scopul Strategiei de conservare și protecție a naturii privind ariile protejate pentru 

perioada 2021-2026, este stabilirea unor măsuri corelate de protecție, conservare și utilizare 

durabilă a patrimoniului natural cât și valorificarea potențialului acestui patrimoniu în contextul 

globalizării. 
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I. PREZENTAREA GENERALĂ A JUDEȚULUI ALBA 

 
Figura nr. 1: Localizarea județului Alba 

Așezare:  Judeţul Alba este situat în partea central – vestică a ţării, traversat de la nord la sud 

de cursul mijlociu al râului Mureş, în zona de întretăiere şi contact a podişului 

Transilvaniei cu Munţii Apuseni şi Carpaţii Meridionali. 

Suprafața:  6242 km
2
, reprezintă 2,6% din suprafaţa totală a României. 

Vecinătăți: - nord și nord-est se învecinează cu judeţele Cluj și Mureş; 

- est cu județul Sibiu; 

- sub cu județul Vâlcea; 

- vest cu judeţele Hunedoara, Arad şi Bihor la vest. 

 Punctul nordic extrem al judeţului (comuna Arieşeni) se află situat la 46035’14” - 

latitudine nordică, punctul sudic (comuna Şugag) este situat la 45024’09” 

latitudine nordică, punctul cel mai de vest se află situat la 20040’00” longitudine 

estică (comuna Arieşeni), iar  punctul cel mai de est la 24015’05” longitudine 

estică (comuna Cetatea de Baltă). 

Refieful: Relieful judeţului este predominant montan, munţii ocupând 52% din suprafaţă, 

zonele de dealuri şi podiş 26%, iar zonele de câmpie inclusiv luncile râurilor 22%. 

Unitatea montană cuprinde sectoare neuniforme din orogenul Munţilor Apuseni 

partea sudică, estică şi în măsură mai restrânsă terminaţiile nordice ale Munţilor 
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Cindrel şi Sebeşului. 

Unitatea dealurilor şi podişurilor este alcătuită din dealurile piemontane ale 

Sebeşului, cele ale Trăscăului şi Podişul Transilvaniei. 

Unitatea depresiunilor este alcătuită din depresiuni situate pe văile: Abrud, 

Cîmpeni, Lupşa, Mogoş, Ponor, Sălciua, Trăscău, Almaşului, Zlatna, Ampoi – 

Ampoiţa, iar unitatea culoarelor este alcătuită din culoarul Mureșului care desparte 

Munții Apuseni de Podişul Transilvaniei și culoarul Orăștie ce se întinde între 

Munţii Apuseni şi Carpaţii Meridionali. 

Peșterile aflate pe teritoriul județului Alba sunt Complexul carstic Scărişoara din 

Munţii Bihorului, Huda lui Papară din Munții Apuseni, Peştera-Aven Gheţarul de 

la Zgurăşti din Munții Bihorului, Peştera Gheţarul de la Vârtop din Munții 

Bihorului. 

Chei și defilee: cheile din bazinul Văii Râmeţului, defileul Arieşului, cheile din 

bazinul Văii Galdei și cheile Ampoiţei. 

Resurse de 

apă: 

Resursele de apă a judeţului Alba sunt formate din: apele de suprafaţă (râuri, 

lacuri artificiale, naturale, de acumulare), ape subterane și bălţi.   

Clima:  Clima judeţului Alba este temperat – continentală cu uşoare nuanţe de excesivitate 

în zonele mai joase dar moderată şi mai umedă în zona montană. Prin poziţia sa, 

judeţul Alba se află într-o zonă unde se simte influenţa circulaţiei vestice peste 

care se suprapun şi influenţe ale circulaţiei sud – vestice şi nord – nord – estice. 

Flora și 

fauna 

Judeţul Alba, datorită diversităţii formelor de relief, este printre puţinele din ţară 

care prezintă o mare diversitate faunistică şi floristică. Dintre speciile de floră 

întâlnite enumerăm molidul, bradul, fagul, scorușul de munte, mesteacănul, 

salcâmul, afinul, ienupărul, zmeurul, măceșul, etc., iar dintre speciile de faună 

întâlnite, enumerăm: lupul, vidra, ursul, râsul, broasca râioasă brună, buhaiul de 

baltă cu burta galbenă, triton, sopârliţa, gușterul, năpârca, vipera, ciocanitori, 

ierunca, cucul, cocoșul de munte, corbul, huhurezul mare, ciuvică, etc. 

Arii 

Naturale 

Protejate 

245 din care:  

1 Parc natural; 

93 Rezervații naturale; 

126 Monumente ale naturii; 

25 Situri Natura 2000. 

UAT- uri 11 orașe și municipii, 67 comune și 656 sate. 

Populație În anul 2019, populația după domiciliu a județului Alba, în mediu urban și rural,  

era de 374.403 persoane (conform Institutului Naţional de Statistică).  

Cu un PIB pe locuitor de 14.538,1 lei, în anul 2017 judeţul Alba ocupă locul 4 pe 

regiunea centru (din cele 6 județe componente).  
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II. CADRUL LEGISLATIV ŞI INSTITUŢIONAL 

 

 Activitatea de protecție a mediului în România are o istorie relativ îndelungată, 

dezvoltându-se în concordanță cu preocupările specifice populațiilor locale. Începând cu secolul 

XIV, în dreptul vechi românesc sunt cuprinse o serie de reguli și instituții privind ocrotirea unor 

componente ale mediului, în special pentru protejarea vânatului și a altor resurse forestiere. 

 Preocupările vizând direct ocrotirea naturii se manifestă în special începând cu secolul 

XX, în 1930 fiind adoptată prima Lege pentru protecția monumentelor naturii. Având la bază 

acest act normativ s-a înființat prima Comisiune pentru ocrotirea monumentelor naturii, aflată pe 

lângă Ministerul Agriculturii și Domeniilor, iar apoi alte instituții regionale de acest gen. 

 Activitatea acestor structuri a avut, prin excelență, un caracter de cercetare științifică 

materializată prin publicarea a numeroase studii, note sau lucrări ce au stat la baza ocrotirii, prin 

lege, a valoroase obiective ca monumente ale naturii (36 de rezervații ale naturii cu o suprafață 

de aproximativ 15.000 ha - printre care și Parcul Național Retezat înființat în 1935, 15 specii de 

plante și 16 specii de animale). Tot în acest context au fost elaborate normele tehnice și de 

aplicare a legii, cele privind marcajul traseelor turistice, respectarea toponimiilor autohtone, 

normele vizând ocrotirea păsărilor migratoare etc. 

 

 2.1 Cadrul legislativ general 

 

 Legislaţia României are ca bază Constituţia, care este legea fundamentală, cu forţa 

juridică cea mai mare, constituind un izvor şi pentru dreptul mediului. Ca obligaţii corelative a 

drepturilor legate de protecţia mediului, Constituţia prevede obligaţia statului de a asigura 

exploatarea resurselor naturale în concordanţă cu interesul naţional, refacerea şi conservarea 

mediului înconjurător, precum şi menţinerea echilibrului ecologic. 

 Principalele acte normative cu incidență asupra conservării și protecție a ariilor protejate 

sunt: 

 Convenţia privind protecţia patrimoniului mondial, cultural şi natural, adoptată de 

Conferinţa generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi 

Cultură la 16 Noiembrie 1972, acceptată prin Decretul 187/1990, respectând 

suveranitatea statului pe teritoriul căruia se află patrimoniul natural şi/sau cultural, 

precum şi drepturile prevăzute în legislaţia naţională, statele părţi recunosc caracterul de 

universalitate al patrimoniului, pentru a cărui conservare trebuie să coopereze întreaga 

comunitate internaţională. Pe lista patrimoniului mondial, România este înscrisă cu 

aproximativ 75% din Delta Dunării (360 000 ha). 

 Convenţia asupra zonelor umede de importanţă internaţională, în special ca habitat 

al păsărilor acvatice, încheiată la Ramsar, la 2 februarie 1971, ratificată prin Legea 

nr. 5/1991, are ca scop desemnarea de către părţile contractante a acestor zone de 



Strategia de conservare și protecție a naturii privind ariile protejate din județul Alba 2021-2026 

 
 

Page | 9  
 
 

importanţă internaţională din punct de vedere ecologic, botanic, zoologic, limnologic sau 

hidrologic şi asigurarea unei stări de conservare corespunzătoare. Delta Dunării este 

declarată sit Ramsar. 

 Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa, 

adoptată la Berna la 19 septembrie 1979, la care România a aderat prin Legea nr. 

13/1993 are ca scop asigurarea conservării speciilor de floră şi faună sălbatice, precum şi 

a habitatelor lor naturale, ce necesită în acest sens cooperarea mai multor state. 

 Convenţia privind diversitatea biologică adoptată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1994, 

ratificată prin Legea nr. 58/1994. Obiectivele definitorii ale convenţiei sunt conservarea 

diversităţii biologice şi utilizarea durabilă a componentelor sale, împărţirea justă şi 

echitabilă a avantajelor ce decurg din exploatarea resurselor genetice, în special prin 

accesul la acestea şi transferul de tehnologie.  

 Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de floră şi faună pe cale 

de dispariție, adoptată la Washington la 3 martie 1973, la care România a aderat prin 

Legea 69/1994 asigură protecţia speciilor periclitate prin reglementarea comerţului cu 

acestea, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice, adoptată 

la Bonn la 23 iunie 1979, ratificată prin Legea 13/1998 este un instrument cu vocaţie 

universală, dezvoltat ca urmare a Recomandării 32 din Planul de acţiune elaborat de 

Conferinţa de la Stockholm şi constituie recunoaşterea faptului că managementul necesar 

conservării eficace a speciilor migratoare necesită atât cooperarea între state, cât şi 

acţiuni comune în interiorul limitelor de jurisdicţie naţională, unde aceste specii trăiesc în 

anumite perioade ale anului. 

 Convenţia privind combaterea deşertificării, adoptată la Rio de Janeiro, la 5 iunie 

1994, ratificată prin Legea 111/1998. 

 Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 noiembrie 

2009 privind conservarea păsărilor sălbatice; 

 Directiva 92/43 CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor 

naturale și a speciilor de floră și faună sălbatice, 

 Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - 

Secțiunea a III-a, zone protejate, actualizată; 

 Legea nr. 101/2011 pentru prevenirea și sancționarea unor fapte privind degradarea 

mediului, republicată; 

 Legea nr. 46/2008 Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Legea 407/2006 vânătorii și a protecției fondului cinegetic, cu modificările și 

completările ulterioare; 



Strategia de conservare și protecție a naturii privind ariile protejate din județul Alba 2021-2026 

 
 

Page | 10  
 
 

 Legea nr. 95/2016 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi 

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul 

ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private 

asupra mediului; 

 Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială 

avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura2000 în România, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a 

evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea nr. 1679/2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de 

Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, precum şi obligaţiile ce 

revin gestionarilor fondurilor cinegetice şi proprietarilor de culturi agricole, silvice şi de 

animale domestice pentru prevenirea pagubelor; 

 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru 

asigurarea managementului ariilor naturale protejate, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea 

regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte 

integrantă a rețelei ecologice europene Natura2000 în România, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ordinul ministrului mediului nr. 464/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

organizarea și desfășurarea activităților de control și inspecție în domeniul protecției 

mediului,  cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 766/2018 pentru aprobarea Normelor 

tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora şi 

schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier şi a Metodologiei 

privind aprobarea depăşirii posibilităţii/posibilităţii anuale în vederea recoltării 

produselor accidentale I, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului 

metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau 

proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, cu modificările 

ulterioare; 

 Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 159/2011 privind aprobarea 

condiţiilor de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentului de practicare a 

pescuitului recreativ/sportiv şi modelelor permiselor de pescuit recreativ/sportiv în ariile 

naturale protejate; 

 Ordinul nr. 1.822 din 6 octombrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei de atribuire în 

administrare a ariilor naturale protejate; 

 Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1266/2011 privind aprobarea condiţiilor 

de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentului de practicare a pescuitului 

recreativ/sportiv şi modelelor permiselor de pescuit recreativ/sportiv în ariile naturale 

protejate; 

 Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2227/2016 pentru constituirea şi 

funcţionarea Comisiei Patrimoniului Speologic; 

 Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3836/2012 privind aprobarea 

Metodologiei de avizare a tarifelor instituite de către administratorii/custozii ariilor 

naturale protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea 

documentaţiilor şi eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul şi filmatul în 

scop comercial, cu completări și modificările ulterioare; 

 2.2  Cadrul instituțional 

 Organul de specialitate care are competență în domeniile mediu, gospodărirea apelor şi 

managementul silvic, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Guvernului este Ministerul 

Mediului, Apelor și Pădurilor. 

 Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor realizează politica la nivel naţional în 

domeniile protecţiei mediului înconjurător, economiei verzi, biodiversităţii, ariilor naturale 

protejate, schimbărilor climatice cu privire la toate sectoarele şi subsectoarele pe care le 

administrează, elaborează strategia şi reglementările specifice de dezvoltare şi armonizare a 

acestor activităţi în cadrul politicii generale a Guvernului, asigură şi coordonează aplicarea 

strategiei Guvernului în domeniile sale de competenţă, îndeplinind rolul de autoritate de stat, de 

sinteză, coordonare, reglementare, monitorizare, inspecţie şi control în aceste domenii. 

 Ministerul Mediului acţionează pentru a proteja mediul şi resursele naturale, pentru a 

garanta generaţiei actuale şi celor viitoare un mediu curat, în armonie cu dezvoltarea economică 

şi progresul social.  

 Domeniile de competenţă ale Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor sunt: 
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 controlul poluării industriale; 

 calitatea aerului şi zgomot ambiental; 

 managementul ariilor naturale protejate, conservarea biodiversităţii, securitatea biologică; 

 infrastructură de mediu; 

 gestionarea deşeurilor; 

 gestionarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase; 

 protecția solului și subsolului; 

 dezvoltare durabilă; 

 economie verde; 

 schimbări climatice. 

 În subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerul Mediului, Apelor şi 

Pădurilor se află următoarele unități: 

 A. Unităţi aflate în subordinea Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor: 

 Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului; 

 Garda Naţională de Mediu; 

 Gărzi forestiere Bucureşti, Brasov, Cluj, Focşani, Oradea, Ploieşti, Vâlcea, 

Suceava, Timişoara; 

 Administraţia Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”; 

 Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate; 

 B. Unităţi care funcţionează sub autoritatea Ministerul Mediului, Apelor şi 

Pădurilor: 

 Administraţia Naţională de Meteorologie; 

 Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva;                        

 C. Unităţi care funcţionează în coordonarea Ministerul Mediului, Apelor şi 

Pădurilor: 

 Administraţia Fondului pentru Mediu; 

 Administraţia Naţională "Apele Române". 

 

 2.3 Administrația publică locală  și atribuțiile legale în domeniu 

 

 Conform art. 107, alin. (1) din O.U.G 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul 

judeţean este autoritatea administraţiei publice locale pentru coordonarea activităţii consiliilor 

comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean. 

 Principalele categorii de atribuţii ale consiliului judeţean sunt: 

 a) atribuţii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al 

consiliului judeţean, ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor 

autonome de interes judeţean; 
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 b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului; 

 c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 

 d) atribuţii privind gestionarea serviciilor publice de interes judeţean; 

 e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern; 

 f) alte atribuţii prevăzute de lege. 

 În exercitarea atribuţiilor legate de conservarea și protecția ariilor protejate, respectiv 

gestionarea serviciilor publice din subordine, consiliul judeţean

asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 

serviciilor publice de interes judeţean privind: 

 

a) educaţia; 

b)serviciile sociale pentru protecţia 

copilului, a persoanelor cu handicap, a 

persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor 

persoane sau grupuri aflate în nevoie 

socială; 

c) sănătatea; 

d) cultura; 

e) tineretul; 

f) sportul; 

g) ordinea publică; 

h) situaţiile de urgenţă; 

i) protecţia şi refacerea mediului; 

j) conservarea, restaurarea şi punerea în 

valoare a monumentelor istorice şi de 

arhitectură, a parcurilor, grădinilor 

publice şi rezervaţiilor naturale; 

k) evidenţa persoanelor; 

l) podurile şi drumurile publice; 

m) serviciile comunitare de utilitate publică 

de interes judeţean; 

n) turism; 

o) dezvoltare rurală; 

p) dezvoltare economică; 

q) alte servicii publice stabilite prin lege.  

 Având în vedere competențele conform O.U.G 57/2019 privind Codul administrativ și 

legislației de mediu, Consiliului Județean Alba are misiunea de a adopta strategii, prognoze şi 

programe de conservare și protecție a ariilor naturale de pe raza județului și de a urmări, în 

cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale interesate, măsurile necesare, inclusiv cele 

de ordin financiar, pentru realizarea acestora. 

 Strategia de conservare şi protecție a naturii privind ariile protejate a județului Alba va 

fi un instrument prin care se va asigura nu numai conservarea și protecția valorilor naturale 

deosebite, ci și dezvoltarea socio-economică pe principiile dezvoltării durabile prin 

valorificarea acestora. 

 "Dezvoltarea durabilă este acel proces de dezvoltare care răspunde nevoilor actuale fără a 

periclita capacitatea generațiilor viitoare de a răspunde propriilor lor nevoi. [.....] Pentru ca 

dezideratul dezvoltării durabile să poată fi atins, protecția mediului va constitui parte integrată a 

procesului de dezvoltare și nu poate fi abordată independent de acesta." 
3
   

                                                           
3
 Declarația asupra Mediului si Dezvoltării, Rio de Janeiro, 1992. 
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III. CATEGORII DE ARII NATURALE PROTEJATE AFLATE LA 

NIVELUL JUDEȚULUI ALBA 

 

 Aşa cum arată definiţia ariilor protejate, acestea se constituie în principal pentru 

conservarea biodiversităţii şi a valorilor naturale şi culturale. Dar ceea ce se doreşte a se 

realiza/obţine prin obiectivele de management pot diferi foarte mult de la o arie la alta, chiar 

dacă cele de conservare a naturii sunt prioritare pentru orice arie naturală protejată. 

 În funcţie de principalele obiective de management dintr-o arie protejată, aceasta aparţine 

unei anumite categorii de management sau categorii de arii protejate
4
.  

 Conform legislaţiei româneşti privind regimul ariilor naturale protejate (art. 5, alin (1) din 

OUG nr. 57/2007), ariile naturale protejate pot fi încadrate în diferite categorii de arii protejate, 

respectiv: 

 1. de interes naţional, care includ următoarele categorii: rezervaţii ştiinţifice, parcuri 

naţionale, monumente ale naturii, rezervaţii naturale, parcuri naturale. Condiţia minimă pentru ca 

o zonă să fie declarată arie protejată de interes naţional este să prezinte valori naturale şi 

culturale semnificative şi reprezentative la nivel naţional. 

 2. de interes comunitar sau situri Natura 2000, care sunt situri de importanţă 

comunitară, arii speciale de conservare, arii de protecţie avifaunistică.  

 3.  de interes internaţional, care au primit statut de: 

a)    rezervaţii ale biosferei; 

b)    zone umede de importanţă internaţională; 

c)    situri naturale ale patrimoniului natural universal; 

d)    geoparcuri. 

 4. de interes judeţean sau local: stabilite numai pe domeniul public/privat al unităţilor 

administrativ-teritoriale, după caz. Acestea includ zone cu valori semnificative şi reprezentative 

la nivel local sau judeţean. 

 Scopul şi regimul de management al categoriilor de arii naturale protejate sunt descrise în 

Anexa nr. 1 al OUG 57/2007. 

 

 

                                                           
4
 Ariile Protejate din Romania: noțiuni  introductive, PROPARK Fundaţia pentru Arii Protejate, 2009 
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Figura nr. 2: Schemă categorii de arii protejate, conform legislației românești 

 

 Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii și a Resurselor Naturale (IUCN) 

clasifică ariile protejate, în funcție de obiectivele de management; astfel: 

I a – Rezervație naturală strictă; 

I b – Zone de sălbăticie; 

II – Parc național; 

III – Monument al naturii; 

IV – Arie cu management activ al habitatului/speciei; 

V – Peisaj terestru/marin protejat; 

VI – Arie protejată cu utilizare durabilă a resurselor naturale. 
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Figura nr. 3: Schemă categorii de arii protejate, conform IUCN 

 

 În județul Alba, principalele categorii de arii naturale protejate conform legislației în 

vigoare sunt: 

 de interes județean (declarate prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 27/1999): 

- Rezervații naturale: 93
5
; 

- Monumente ale naturii: 126 din care 6 specii de mamifere, 89 specii de păsări și 

31 specii de floră ocrotită.  

 de interes național:  

- Parcuri naturale: 1;  

- Rezervații naturale și monumente ale naturii: 83 (declarate prin Legea nr. 5/2000 privind 

aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone 

protejate). 

 de interes comunitar sau situri Natura 2000: 

                                                           
5
83 din cele 93 de Rezervații naturale declarate prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 27/1999, au fost 

declarate ulterior și prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea 

a III-a – zone protejate. 
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- 5 SPA-uri (arii de protecție specială avifaunistică) desemnate prin H.G. 1284/ 2007, 

modificată şi completată de H.G. 971/2011; 

- 20 SCI-uri (situri de importanță comunitară) desemnate prin Ordinul 1964/ 2007, 

modificată de Ordinul 2387/ 2011 și Ordinul 46/2016. 

  Conform scopului de management pe care le îndeplinesc, ariile naturale protejate de 

interes național și comunitar din județul Alba, se prezintă astfel:  

 
Tabelul nr. 1: Ariile naturale protejate din județul Alba – scop de management 

Nr. 

crt. 

Categorie de arie 

protejată conform 

legislaţiei româneşti 

Scop de management conform anexei 1 al OUG 

57/2007 

Categorie IUCN  

1 Monumente ale naturii Protecţia şi conservarea unor elemente 

naturale cu valoare şi semnificaţie 

ecologică, ştiinţifică, peisagistică 

deosebite, reprezentate de specii de 

plante sau animale sălbatice rare, 

endemice ori ameninţate cu dispariţia, 

arbori seculari, asociaţii floristice şi 

faunistice, fenomene geologice - peşteri, 

martori de eroziune, chei, cursuri de 

apă, cascade şi alte manifestări şi 

formaţiuni geologice, depozite 

fosilifere, precum şi alte elemente 

naturale cu valoare de patrimoniu 

natural prin unicitatea sau raritatea lor. 

III - Monument natural: arie 

protejată administrată în special 

pentru conservarea elementelor 

naturale, specifice. 

2 Rezervaţii naturale Protecţia şi conservarea unor habitate şi 

specii naturale importante sub aspect 

floristic, faunistic, forestier, hidrologic, 

geologic, speologic, paleontologic, 

pedologic. Mărimea lor este determinată 

de arealul necesar asigurării integrităţii 

elementelor protejate. 

 Managementul rezervaţiilor naturale 

se face diferenţiat, în funcţie de 

caracteristicile acestora, prin măsuri 

active de gospodărire pentru a asigura 

menţinerea habitatelor şi/sau în vederea 

protejării anumitor specii, grupuri de 

specii sau comunităţi biotice. Pe lângă 

activităţile ştiinţifice, după caz, pot fi 

admise activităţi turistice, educaţionale, 

organizate 

IV- Arie de gestionare a 

habitatelor/speciilor: arie protejată 

administrată în special pentru 

conservare prin intervenţii de 

gospodărire. 

3 Parcuri naturale Protecţia şi conservarea unor ansambluri 

peisagistice în care interacţiunea 

V - Peisaj protejat: arie protejată 

administrată în principal pentru 
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activităţilor umane cu natura de-a lungul 

timpului a creat o zonă distinctă, cu 

valoare semnificativă peisagistică şi/sau 

culturală, deseori cu o mare diversitate 

biologică. 

 Managementul parcurilor naturale 

urmăreşte menţinerea interacţiunii 

armonioase a omului cu natura prin 

protejarea diversităţii habitatelor şi 

peisajului, promovând păstrarea 

folosinţelor tradiţionale ale terenurilor, 

încurajarea şi consolidarea activităţilor, 

practicilor şi culturii tradiţionale ale 

populaţiei locale. 

 

conservarea peisajului şi recreere. 

4 Situri Natura 2000 Conservarea, menţinerea şi, acolo unde 

este cazul, readucerea/restaurarea într-

o/la o stare de conservare favorabilă a 

habitatelor și speciilor de interes 

comunitar  

- 

  

 Repartiția în teritoriu a principalelor categorii de arii protejate de pe teritoriul judeţului 

Alba, este prezentată în harta de mai jos. 
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Figura nr. 4: Harta distribuției Ariilor naturale protejate la nivelul județului Alba 
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IV. ARIILE PROTEJATE DIN JUDEȚUL ALBA 

 4.1 Rețeaua de arii protejate 

  

 Prima arie naturală protejată desemnată în județul Alba a fost rezervația complexă Şesul 

Craiului – Scăriţa Belioara, în 1935, urmând ca în anul următor să fie desemnată prima rezervație 

geologică din țară, Detunata Goală. Numărul acestora a crescut treptat, până la sfârșitul anului 

2019 fiind desemnate un număr de 245 de arii naturale protejate din care 83 arii naturale 

protejate de interes național, 10 rezervaţii de interes judeţean, 126 monumente ale naturii de 

interes judeţean, 1 parc natural, 20 situri de importanţă comunitară şi 5 arii de protecţie specială 

avifaunistică. 

 

 
Figura nr. 5: Arii naturale protejate în anul 2019 

 

 4.1.1 Ariile protejate de interes național   

 În prezent ariile naturale protejate de interes național, declarate prin Legea 5/2000 privind 

aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, ocupă 

o suprafață de 21.912 ha (3,51 %) din suprafața teritoriului județului Alba (figura nr. 6). 

Arii naturale protejate în judeţul Alba 

Parcuri Naturale Rezervaţii de interes naţional

Rezervaţii de interes judeţean Monumente ale anturii de interes judeţean

Situri de importanţă comunitară Arii de protecţie specială avifauniostică
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Figura nr. 6: Ponderea ariilor naturale protejate de interes naţional la nivelul judeţului Alba 

 Ariile naturale protejate de interes național din județului Alba sunt prezentate în Tabelul 

nr. 2 de mai jos. 

 

Tabelul nr. 2: Lista ariilor naturale protejate de interes naţional6 

Nr. 

crt. 

Cod 

arie 

Arii naturale protejate de interes naţional Tipul Suprafaţa 

(ha) 

1 2.66 Avenul cu două intrări speologică 1 

2 2.69 Avenul de la Tău speologică 1 

3 2.60 Avenul din Hoanca Urzicarului speologică 1 

4 2.71 Avenul din şesuri speologică 1 

5 2.23 Calcarele cu orbitoline de la Piatra Corbului geologică 2 

6 2.19 Calcarele de la Ampoiţa complexă 10 

7 2.26 Calcarele de la Valea Mica geologică 1 

8 2.44 Cascada Pişoaia peisagistică 5 

9 2.43 Cascada Vârciorog peisagistică 5 

10 2.32 Cheile Albacului complexă 35 

11 2.40 Cheile Ampoiţei complexă 15 

12 2.39 Cheile Caprei complexă 15 

                                                           
6 Raport privind starea factorilor de mediu pe anul 2016 în judeţul Alba, Agenția pentru Protecția Mediului Alba 

3,51 

96,49 

Arii protejate de interes național 

Județul Alba 
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13 2.38 Cheile Cibului complexă 15 

14 2.42 Cheile Găldiţei şi Turcului complexă 80 

15 2.54 Cheile Gălzii complexă 1 

16 2.30 Cheile Gârdişoarei complexă 15 

17 2.58 Cheile Geogelului geologică 5 

18 2.37 Cheile Glodului complexă 20 

19 2.20 Cheile Întregalde geologică 25 

20 2.82 Cheile Mănăstirii complexă 15 

21 2.80 Cheile Mândruţului complexă 3,50 

22 2.31 Cheile Ordâncuşei complexă 10 

23 2.57 Cheile Piatra Bălţii geologică 2 

24 2.59 Cheile Plaiului geologică 2 

25 2.36 Cheile Pociovaliştei complexă 25 

26 2.34 Cheile Poşegii complexă 10 

27 2.56 Cheile Pravului geologică 3 

28 2.12 Cheile Râmeţului complexă 40 

29 2.35 Cheile Runcului complexă 20 

30 2.81 Cheile Siloşului geologică 3 

31 2.55 Cheile Tecşeştilor complexă 5 

32 2.41 Cheile Văii Cetii complexă 10 

33 2.33 Cheile Văii Morilor complexă 30 

34 2.21 Cheile Vălişoarei complexă 20 

35 2.24 Dealul cu melci paleontologică 5 

36 2.3 Detunata Flocoasă geologică 5 

37 2.1 Detunata Goală geologică 24 

38 2.68 Hoanca Apei speologică 1 

39 2.13 Huda lui Papară speologică 4,50 

40 2.64 Huda Orbului speologică 1 

41 2.28 Iezerul Ighiel complexă 20 

42 2.18 Iezerul Şureanu complexă 20 

43 2.73 Izbucul Coteţul Dobreştilor speologică 0,20 

44 2.77 Izbucul Mătişeşti speologică 1 

45 2.72 Izbucul Poliţei speologică 0,20 

46 2.67 Izbucul Tăuzului speologică 1 

47 2.14 Pădurea Vidolm forestiera 44,20 

48 2.46 Luncile Prigoanei peisagistică 15 

49 2.6 Masa Jidovului geologică 0,20 

50 2.16 Molhaşurile Căpăţânei botanica 5 

51 2.5 Oul Arşiţei geologică 0,20 

52 2.27 Pădurea Sloboda forestiera 20 

53 2.25 Pârâul Bobii paleontologica 1,50 

54 2.62 Peştera Coiba Mare speologică 1 

55 2.61 Peştera Coiba Mică speologică 1 

56 2.76 Peştera Dârninii speologică 1 
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57 2.79 Peştera de la Groşi speologică 1 

58 2.74 Peştera de sub Zgurăşti speologică 1 

59 2.10 Peştera Gheţarul Scărişoara speologică 1 

60 2.11 Peştera Gheţarul de la Vârtop speologică 1 

61 2.65 Peştera Hodobana speologică 1 

62 2.78 Peşterile Lucia speologică 1 

63 2.75 Peştera Poarta lui Ionele speologică 0,10 

64 2.70 Peştera Pojarul Poliţei speologică 1 

65 2.9 Peştera Vânătările Ponorului speologică 5 

66 2.63 Peştera Vârtopaşul  speologică 1 

67 2.50 Piatra Boului geologică 3 

68 2.47 Piatra Bulbuci geologică 3 

69 2.53 Piatra Bulzului (Bulzul Gălzii) geologică 3 

70 2.45 Piatra Cetii peisagistică 75 

71 2.83 Piatra Corbului geologică 5 

72 2.8 Piatra Despicată geologică 0,20 

73 2.52 Piatra Grohotişului geologică 5 

74 2.51 Piatra Poienii geologică 1 

75 2.48 Piatra Tomii geologică 1 

76 2.49 Piatra Varului geologică 1 

77 2.4 Pintenii din Coasta Jinei geologică 1 

78 2.15 Poiana cu narcise de la Negrileasa botanica 5 

79 2.17 Poiana cu narcise din Tecşeşti botanica 2 

80 2.2 Râpa Roşie geologică 25 

81 2.22 Şesul Craiului – Scăriţa Belioara complexă 47,70 

82 2.7 Stânca Grunzii geologică 0,20 

83 2.29 Tăul fără fund de la Băgău complexă 7,40 

84  F Parcul Natural Apuseni parc natural 21220* 

Suprafața județului Alba  624200 

*suprafaţa ocupată în judeţul Alba  

 4.1.2 Arii protejate de interes comunitar - Siturile Natura 2000 

 

 România, ca stat membru al Uniunii Europene, s-a angajat să implementeze legislaţia 

referitoare la conservarea biodiversităţii prin realizarea reţelei Natura 2000, o reţea de zone 

protejate care să cuprindă un eşantion reprezentativ de specii sălbatice şi habitate naturale de 

interes comunitar, în vederea garantării menţinerii acestora pe termen lung, ca sisteme suport 

pentru dezvoltarea sistemului socio-economic. 

 Speciile şi habitatele de interes comunitar sunt cele rare sau periclitate la nivel 

European. 

 Realizarea reţelei Natura 2000 se face prin implementarea a două acte normative 

europene: 

o Directiva „Păsări” - Directiva 79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice; 
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o Directiva „Habitate” - Directiva  92/43/CEE privind conservarea habitatelor 

naturale şi a speciilor de plante şi animale sălbatice. 

Reţeaua Ecologică Natura 2000 trebuie să ţină cont de realităţile economice, sociale şi 

culturale ale zonelor unde au fost declarate situri.  

 Siturile de importanță comunitară au ca scop conservarea tipurilor de habitate şi specii 

conform Directivei Habitate, iar ariile de protecție specială avifaunistică au scopul de a proteja 

speciile de păsări conform Directivei Păsări. 

Conservarea speciilor şi habitatelor trebuie să fie realizată printr-un management activ 

dar durabil. 

 După aderare, în legislația românească aceste două Directive au fost transpuse prin 

Ordonanța de Urgență nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 

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

 Conform acestui act legislativ, activităţile ce se pot desfăşura în siturile Natura 2000, 

altele decât rezervaţiile biosferei, parcurile naţionale şi naturale, se reglementează prin planuri de 

management sau prin regulamente elaborate de administratorii acestora avizate de către Agenţia 

Naţională pentru Arii Protejate (ANANP) şi aprobate prin ordin al autorităţii centrale pentru 

protecţia mediului.   

 La nivelul județului Alba, ariile protejate de interes comunitar ocupă o suprafață 

semnificativă, respectiv 26,13 % din suprafața județului (figura nr. 7).  

 De menționat este faptul că unele situri Natura 2000 se suprapun parțial sau total cu 

ariile naturale protejate de interes național. 

 

 
Figura nr. 7: Suprafața ocupată de ariile de interes comunitar, în judeţul Alba în anul 2019 

26,13% 

73,87% 

Total SCI și SPA Suprafață județ 
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 26,13% din suprafaţa judeţului Alba este acoperită de ariile protejate de interes comunitar 

(din care SCI – situri de importanță comunitară 51 % și SPA – situri de protecție specială 

avifaunistică 49 %) componente ale Rețelei ecologice europene ”Natura 2000”, prezentată în 

figura nr. 8. 

 

 
Figura nr. 8: Pondere SCI și SPA   

 Siturile Natura 2000 din județul Alba sunt prezentate în tabelul de mai jos. 

Tabelul nr. 3: Lista Siturile Natura 2000 din județul Alba 

Nr. 

crt. 

Aria naturală protejată Cod arie Suprafaţa pe jud. 

Alba (ha) 

Suprafaţa (ha) 

1 Apuseni ROSCI0002 18969 75876 

2 Munţii Apuseni Vlădeasa ROSPA0081 16715 92859 

3 Băgău ROSCI0004 3168 3168 

4 Cheile Glodului, Cibului şi Măzii ROSCI0029 338 735 

5 Frumoasa ROSCI0085 26078 137256 

6 Frumoasa ROSPA0043 23560 130980 

7 Molhaşurile Căpăţânei ROSCI0116 557 807 

8 Muntele Mare ROSCI0119 1232 1643 

9 Muntele Vulcan ROSCI0121 14 104 

10 Pădurea de stejar pufos de la Mirăslău ROSCI0147 56 56 

11 Pajiştile lui Suciu ROSCI0187 16017 16017 

12 Podişul Secaşelor ROSCI0211 4342 7004 

13 Trascău ROSCI0253 47964 49963 

14 Valea Cepelor ROSCI0260 750 781 

15 Munţii Trascăului ROSPA0087 75460 93160 

51% 49% 

Suprafață SCI pe jud. Alba Suprafață SPA pe jud. Alba 
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16 Munţii Bihor ROSCI0324 3977 20932 

17 Pădurea Povernii – Valea Cerniţa ROSCI0339 823 895 

18 Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi 

Mihalţ 

ROSCI0382 692 888 

19 Munţii Metaliferi ROSPA0132 3734 26673 

20 Piemontul Munţilor Metaliferi – Vinţu  ROSPA0139 3850 8369 

21 Bogata ROSCI0301 1580 3662 

22 Confluența Mureș cu Arieș ROSCI0313 771 857 

23 Mureșul Mijlociu-Cugir ROSCI0419 356 356 

24 Pajiștile de la Mănărade ROSCI0428 298 298 

25 Pajiștile de la Tiur ROSCI0430 376 376 

Total suprafaţă SCI pe jud. Alba (ha) 128.358  

Total suprafaţă SPA pe jud. Alba (ha) 123.319  

Total suprafaţă SCI şi SPA pe jud. Alba (ha)* 163.086  

Suprafaţa jud. Alba (ha) 624200  

 

 4.1.3 Resursele naturale ale Rețelei Natura 2000 în judeţul Alba 

  

 Rețeaua Natura 2000 Alba a fost creată pentru protecția unor specii și habitate extrem de 

valoroase, respectiv: 

  - 178 de specii de floră şi faună de interes comunitar (printre care: 14 specii de floră, 13 

specii de peşti, 4 specii de amfibieni, 2 specii de reptile, 103 specii de păsări, 15 specii de 

mamifere şi 27 specii de nevertebrate);  

 - 47 tipuri de habitate de interes comunitar; 

  

 Speciile de floră și faună de interes comunitar ocrotite în cadrul Rețelei Natura 2000 Alba 

sunt prezentate în tabelul nr. 4. 

  
Tabelul nr. 4: Speciile de interes comunitar din Siturile Natura 2000 din județul Alba 

Nr. 

crt. 

Cod Grup Denumire 

habitat/specie 

Localizare Sit Natura 2000 Specii 

menționate în 

OUG 57/2007 

1 1308 M 
Barbastella 

barbastellus 

ROSCI0002 Apuseni 

ROSCI0253 Trascău 

Anexa nr. 3 

Anexa nr. 4A 

2 1352* M Canis lupus 

ROSCI0002 Apuseni 

ROSCI0085 Frumoasa 

ROSCI0253 Trascău 

ROSCI0324 Munții Bihor    

ROSCI0339 Pădurea Povernii – Valea Cerniţa 

Anexa nr. 3 

Anexa nr. 4A 

3 1337 M Castor fiber 
ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copşa 

Mică şi Mihalţ 

Anexa nr. 3 

Anexa nr. 4A 
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ROSCI0419 Mureșul Mijlociu - Cugir    

4 1355 M Lutra lutra 

ROSCI0002 Apuseni 

ROSCI0029  Cheile Glodului, Cibului și Măzii 

ROSCI0085 Frumoasa 

ROSCI0253 Trascău 

ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copşa 

Mică şi Mihalţ 

ROSCI0419 Mureșul Mijlociu - Cugir    

Anexa nr. 3 

Anexa nr. 4A 

5 1361 M Lynx lynx 

ROSCI0002 Apuseni 

ROSCI0085 Frumoasa 

ROSCI0253 Trascău 

ROSCI0324 Munții Bihor    

ROSCI0339 Pădurea Povernii – Valea Cerniţa 

Anexa nr. 3 

Anexa nr. 4A 

6 1310 M 
Miniopterus 

schreibersii 

ROSCI0002 Apuseni 

ROSCI0029  Cheile Glodului, Cibului și Măzii 

ROSCI0253 Trascău 

Anexa nr. 3 

Anexa nr. 4A 

7 1323 M Myotis bechsteinii 
ROSCI0002 Apuseni Anexa nr. 3 

Anexa nr. 4A 

8 1307 M Myotis blythii 
ROSCI0002 Apuseni 

ROSCI0253 Trascău 

Anexa nr. 3 

9 1321 M Myotis emarginatus 
ROSCI0002 Apuseni Anexa nr. 3 

Anexa nr. 4A 

10 1324 M Myotis myotis 

ROSCI0002 Apuseni 

ROSCI0029  Cheile Glodului, Cibului și Măzii 

ROSCI0253 Trascău 

Anexa nr. 3 

Anexa nr. 4A 

11 1306 M Rhinolophus blasii 
ROSCI0002 Apuseni Anexa nr. 3 

Anexa nr. 4A 

12 1305 M Rhinolophus euryale 
ROSCI0002 Apuseni 

ROSCI0253 Trascău 

Anexa nr. 3 

Anexa nr. 4A 

13 1304 M 
Rhinolophus 

ferrumequinum 

ROSCI0002 Apuseni Anexa nr. 3 

Anexa nr. 4A 

14 1303 M 
Rhinolophus 

hipposideros 

ROSCI0002 Apuseni 

ROSCI0029  Cheile Glodului, Cibului și Măzii 

ROSCI0253 Trascău 

Anexa nr. 3 

Anexa nr. 4A 

15 1354* M Ursus arctos 

ROSCI0002 Apuseni 

ROSCI0085 Frumoasa 

ROSCI0116 Molhașurile Căpățânei   

ROSCI0253 Trascău 

ROSCI0324 Munții Bihor    

ROSCI0339 Pădurea Povernii – Valea Cerniţa 

Anexa nr. 3 

Anexa nr. 4A 

16 1193 A Bombina variegata 

ROSCI0002 Apuseni 

ROSCI0004 Băgău 

ROSCI0029  Cheile Glodului, Cibului și Măzii 

ROSCI0085 Frumoasa 

ROSCI0116 Molhașurile Căpățânei   

Anexa nr. 3 

Anexa nr. 4A 
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ROSCI0119 Muntele Mare 

ROSCI0121 Muntele Vulcan   

ROSCI0187 Pajiștile lui Suciu 

ROSCI0253 Trascău 

ROSCI0260 Valea Cepelor  

ROSCI0324 Munții Bihor ROSCI0339 

Pădurea Povernii – Valea Cerniţa 

ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copşa 

Mică şi Mihalţ 

ROSCI0301 Bogata 

17 1188 A Bombina bombina 

ROSCI0187 Pajiștile lui Suciu 

ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copşa 

Mică şi Mihalţ 

Anexa nr. 3 

Anexa nr. 4A 

18 1166 A Triturus cristatus 

ROSCI0002 Apuseni 

ROSCI0253 Trascău 

ROSCI0085 Frumoasa 

ROSCI0187 Pajiștile lui Suciu 

ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copşa 

Mică şi Mihalţ 

Anexa nr. 3 

Anexa nr. 4A 

19 4008 A 
Triturus vulgaris 

ampelensis 

ROSCI0002 Apuseni 

ROSCI0029  Cheile Glodului, Cibului și Măzii 

ROSCI0116 Molhașurile Căpățânei   

ROSCI0187 Pajiștile lui Suciu 

ROSCI0253 Trascău 

ROSCI0260 Valea Cepelor    

ROSCI0324 Munții Bihor    

ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copşa 

Mică şi Mihalţ 

Anexa nr. 3 

Anexa nr. 4A 

20 1220 R Emys orbicularis 

ROSCI0187 Pajiștile lui Suciu 

ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copşa 

Mică şi Mihalţ 

Anexa nr. 3 

Anexa nr. 4A 

21 4121* R 
Vipera ursinii 

rakosiensis 

ROSCI0187 Pajiștile lui Suciu 

ROSCI0301 Bogata 

Anexa nr. 3 

Anexa nr. 4A 

22 7013 F Barbus biharicus ROSCI0002 Apuseni - 

23 6965 F Cottus gobio all others 

ROSCI0002 Apuseni 

ROSCI0085 Frumoasa 

ROSCI0253 Trascău 

Anexa nr. 3 

24 4123 F 
Eudontomyzon 

danfordi 

ROSCI0002 Apuseni 

ROSCI0085 Frumoasa 

Anexa nr. 3 

25 6145 F 
Romanogobio 

uranoscopus 

ROSCI0002 Apuseni Anexa nr. 3 

26 5266 F Barbus petenyi 
ROSCI0085 Frumoasa 

ROSCI0253 Trascău 

Anexa nr. 3 

Anexa nr. 5A 

27 1130 F Aspius aspius 

ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copşa 

Mică şi Mihalţ 

ROSCI0313 Confluența Mureș cu Arieș  

Anexa nr. 3 
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ROSCI0419 Mureșul Mijlociu - Cugir    

28 5339 F Rhodeus amarus 

ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copşa 

Mică şi Mihalţ 

ROSCI0313 Confluența Mureș cu Arieș 

ROSCI0419 Mureșul Mijlociu - Cugir    

Anexa nr. 3 

29 6143 F Romanogobio kesslerii 

ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copşa 

Mică şi Mihalţ 

ROSCI0313 Confluența Mureș cu Arieș 

ROSCI0419 Mureșul Mijlociu - Cugir    

Anexa nr. 3 

30 5329 F 
Romanogobio 

vladykovi 

ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copşa 

Mică şi Mihalţ 

ROSCI0313 Confluența Mureș cu Arieș 

ROSCI0419 Mureșul Mijlociu - Cugir    

- 

31 5197 F Sabanejewia balcanica 

ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copşa 

Mică şi Mihalţ 

ROSCI0313 Confluența Mureș cu Arieș 

ROSCI0419 Mureșul Mijlociu - Cugir    

Anexa nr. 3 

32 6963 F 
Cobitis  taenia 

Complex 

ROSCI0313 Confluența Mureș cu Arieș 

ROSCI0419 Mureșul Mijlociu - Cugir    

Anexa nr. 3 

33 1160 F Zingel streber 
ROSCI0313 Confluența Mureș cu Arieș 

ROSCI0419 Mureșul Mijlociu - Cugir    

Anexa nr. 3 

34 1159 F Zingel zingel 

ROSCI0419 Mureșul Mijlociu - Cugir    Anexa nr. 3 

Anexa nr. 4A 

Anexa nr. 5A 

 

35 1093* I 
Austropotamobius 

torrentium 

ROSCI0002 Apuseni Anexa nr. 3 

Anexa nr. 4A 

36 4014 I Carabus variolosus 
ROSCI0002 Apuseni 

ROSCI0324 Munții Bihor    

Anexa nr. 3 

Anexa nr. 4A 

37 4057 I Chilostoma banaticum 
ROSCI0002 Apuseni Anexa nr. 3 

Anexa nr. 4A 

38 4030 I Colias myrmidone 
ROSCI0002 Apuseni 

ROSCI0253 Trascău 

Anexa nr. 3 

Anexa nr. 4A 

39 1074 I Eriogaster catax 
ROSCI0002 Apuseni 

ROSCI0253 Trascău 

Anexa nr. 3 

Anexa nr. 4A 

40 1065 I Euphydryas aurinia 
ROSCI0002 Apuseni 

ROSCI0085 Frumoasa 

Anexa nr. 3 

Anexa nr. 4A 

41 6169 I Euphydryas maturna 

ROSCI0002 Apuseni 

ROSCI0253 Trascău 

 

Anexa nr. 3 

42 6199* I 
Euplagia 

quadripunctaria 

ROSCI0002 Apuseni 

ROSCI0085 Frumoasa 

ROSCI0211 Podișul Secașelor 

ROSCI0253 Trascău 

Anexa nr. 3 

43 4050 I Isophya stysi ROSCI0002 Apuseni Anexa nr. 3 
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ROSCI0253 Trascău Anexa nr. 4A 

44 4048 I Isophya costata 
ROSCI0253 Trascău Anexa nr. 3 

Anexa nr. 4A 

45 1060 I Lycaena dispar 
ROSCI0002 Apuseni 

ROSCI0085 Frumoasa 

Anexa nr. 3 

Anexa nr. 4A 

46 1087* I Rosalia alpina 

ROSCI0002 Apuseni 

ROSCI0085 Frumoasa 

ROSCI0324 Munții Bihor    

Anexa nr. 3 

Anexa nr. 4A 

47 4012 I Carabus hampei 
ROSCI0004 Băgău Anexa nr. 3 

Anexa nr. 4A 

48 1083 I Lucanus cervus 

ROSCI0004 Băgău 

ROSCI0147 Pădurea de stejar pufos de la 

Mirăslău   

ROSCI0253 Trascău 

Anexa nr. 3 

Anexa nr. 4A 

49 4052 I 
Odontopodisma 

rubripes 

ROSCI0004 Băgău 

ROSCI0253 Trascău 

Anexa nr. 3 

Anexa nr. 4A 

50 1085 I Buprestis splendes 
ROSCI0085 Frumoasa Anexa nr. 3 

Anexa nr. 4A 

51 1088 I Ceramby cerdo 

ROSCI0085 Frumoasa 

ROSCI0147 Pădurea de stejar pufos de la 

Mirăslău   

Anexa nr. 3 

Anexa nr. 4A 

52 4046 I Cordulegaster heros 

ROSCI0085 Frumoasa 

ROSCI0260 Valea Cepelor    

 

Anexa nr. 3 

Anexa nr. 4A 

53 1037 I Ophiogomphus cecilia 

ROSCI0085 Frumoasa 

ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copşa 

Mică şi Mihalţ 

Anexa nr. 3 

Anexa nr. 4A 

54 4054 I 
Pholidoptera 

transsylvanica 

ROSCI0085 Frumoasa 

ROSCI0253 Trascău 

Anexa nr. 3 

Anexa nr. 4A 

55 4024* I 
Pseudogaurotina 

excellens 

ROSCI0085 Frumoasa Anexa nr. 3 

Anexa nr. 4A 

56 6908 I 
Morimus asper 

funereus 

ROSCI0147 Pădurea de stejar pufos de la 

Mirăslău   

ROSCI0211 Podișul Secașelor 

Anexa nr. 3 

Anexa nr. 4A 

57 4028 I Catopta thrips 
ROSCI0211 Podișul Secașelor 

ROSCI0253 Trascău 

Anexa nr. 3 

Anexa nr. 4A 

58 4036 I Leptidea morsei 
ROSCI0211 Podișul Secașelor 

ROSCI0253 Trascău 

- 

59 4039* I Nymphalis vaualbum 
ROSCI0211 Podișul Secașelor Anexa nr. 3 

Anexa nr. 4A 

60 4043 I Pseudophilotes bavius 
ROSCI0211 Podișul Secașelor Anexa nr. 3 

Anexa nr. 4A 

61 1032 I Unio crassus 
ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copşa 

Mică şi Mihalţ 

Anexa nr. 3 

62 1386 P Buxbaumia viridis ROSCI0002 Apuseni Anexa nr. 3 
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ROSCI0085 Frumoasa 

63 4070* P Campanula serrata 

ROSCI0002 Apuseni 

ROSCI0085 Frumoasa 

ROSCI0260 Valea Cepelor    

Anexa nr. 3 

Anexa nr. 4A 

64 1902 P Cypripedium calceolus 
ROSCI0002 Apuseni 

ROSCI0211 Podișul Secașelor 

Anexa nr. 3 

Anexa nr. 4A 

65 4097 P 
Iris aphylla subsp. 

hungarica 

ROSCI0002 Apuseni 

ROSCI0029  Cheile Glodului, Cibului și Măzii 

ROSCI0147 Pădurea de stejar pufos de la 

Mirăslău  

 ROSCI0187 Pajiștile lui Suciu 

ROSCI0211 Podișul Secașelor 

Anexa nr. 3 

Anexa nr. 4A 

66 1903 P Liparis loeseli 
ROSCI0002 Apuseni Anexa nr. 3 

Anexa nr. 4A 

67 2186 P Syringa josikaea 
ROSCI0002 Apuseni 

ROSCI0121 Muntele Vulcan   

Anexa nr. 3 

Anexa nr. 4A 

68 4116 P Tozzia carpathica 

ROSCI0002 Apuseni 

ROSCI0085 Frumoasa 

ROSCI0260 Valea Cepelor    

Anexa nr. 3 

Anexa nr. 4A 

69 1381 P Dicranum viride ROSCI0085 Frumoasa Anexa nr. 3 

70 1393 P 
Drepanocladus 

vernicosus 

ROSCI0085 Frumoasa Anexa nr. 3 

71 1389 P Meesia longiseta ROSCI0085 Frumoasa Anexa nr. 3 

72 6948 P 
Pontechium maculatum 

subsp. maculatum 

ROSCI0147 Pădurea de stejar pufos de la 

Mirăslău  

ROSCI0187 Pajiștile lui Suciu 

ROSCI0211 Podișul Secașelor 

ROSCI0301 Bogata 

ROSCI0428 Pajiștile de la Mănărade 

Anexa nr. 3 

Anexa nr. 4A 

73 4091 P Crambe tataria 

ROSCI0187 Pajiștile lui Suciu 

ROSCI0211 Podișul Secașelor 

ROSCI0428 Pajiștile de la Mănărade 

Anexa nr. 3 

Anexa nr. 4A 

74 4068 P Adenophora lilifolia 
ROSCI0211 Podișul Secașelor Anexa nr. 3 

Anexa nr. 4A 

75 1477 P Pulsatilla patens 
ROSCI0253 Trascău Anexa nr. 3 

Anexa nr. 4A 

76 A086 B Accipiter nisus 
ROSPA0081  Munții Apuseni - Vlădeasa   

ROSPA0087  Munții Trascăului    

- 

77 A223 B Aegolius funereus 
ROSPA0081  Munții Apuseni - Vlădeasa   

ROSPA0043 Frumoasa 

Anexa nr. 3 

78 A256 B Anthus trivialis ROSPA0081  Munții Apuseni - Vlădeasa   - 

79 A228 B Apus melba 
ROSPA0081  Munții Apuseni - Vlădeasa   

ROSPA0087  Munții Trascăului 

- 

80 A091 B Aquila chrysaetos 
ROSPA0081  Munții Apuseni - Vlădeasa   

ROSPA0087  Munții Trascăului 

Anexa nr. 3 



Strategia de conservare și protecție a naturii privind ariile protejate din județul Alba 2021-2026 

 
 

Page | 32  
 
 

81 A221 B Asio otus ROSPA0081  Munții Apuseni - Vlădeasa   - 

82 A104 B Bonasa bonasia 

ROSPA0081  Munții Apuseni - Vlădeasa   

ROSPA0043 Frumoasa 

ROSPA0087  Munții Trascăului 

Anexa nr. 5 C 

83 A215 B Bubo bubo 

ROSPA0081  Munții Apuseni - Vlădeasa   

ROSPA0087  Munții Trascăului 

ROSPA0132 Munții Metaliferi 

ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - 

Vințu    

Anexa nr. 3 

84 A087 B Buteo buteo ROSPA0081  Munții Apuseni - Vlădeasa   - 

85 A088 B Buteo lagopus ROSPA0081  Munții Apuseni - Vlădeasa   - 

86 A224 B 
Caprimulgus 

europaeus 

ROSPA0081  Munții Apuseni - Vlădeasa   

ROSPA0043 Frumoasa 

ROSPA0087  Munții Trascăului 

ROSPA0132 Munții Metaliferi 

ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - 

Vințu    

Anexa nr. 3 

87 A080 B Circaetus gallicus 

ROSPA0081  Munții Apuseni - Vlădeasa   

ROSPA0087  Munții Trascăului 

ROSPA0132 Munții Metaliferi 

ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - 

Vințu    

Anexa nr. 3 

88 A373 B 
Coccothraustes 

coccothraustes 

ROSPA0081  Munții Apuseni - Vlădeasa   Anexa nr. 4 B 

89 A207 B Columba oenas ROSPA0081  Munții Apuseni - Vlădeasa   Anexa nr. 5 C 

90 A208 B Columba palumbus 
ROSPA0081  Munții Apuseni - Vlădeasa   Anexa nr. 5 C 

Anexa nr. 5 D 

91 A122 B Crex crex 

ROSPA0081  Munții Apuseni - Vlădeasa   

ROSPA0087  Munții Trascăului 

ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - 

Vințu    

Anexa nr. 3 

92 A212 B Cuculus canorus ROSPA0081  Munții Apuseni - Vlădeasa   - 

93 A253 B Delichon urbica 
ROSPA0081  Munții Apuseni - Vlădeasa   

ROSPA0087  Munții Trascăului 

- 

94 A239 B Dendrocopos leucotos 

ROSPA0081  Munții Apuseni - Vlădeasa   

ROSPA0043 Frumoasa 

ROSPA0087  Munții Trascăului 

ROSPA0132 Munții Metaliferi 

Anexa nr. 3 

95 A238 B Dendrocopos medius 

ROSPA0081  Munții Apuseni - Vlădeasa   

ROSPA0087  Munții Trascăului 

ROSPA0132 Munții Metaliferi 

ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - 

Vințu    

Anexa nr. 3 

96 A236 B Dryocopus martius 
ROSPA0081  Munții Apuseni - Vlădeasa   

ROSPA0043 Frumoasa 

Anexa nr. 3 
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ROSPA0087  Munții Trascăului 

ROSPA0132 Munții Metaliferi 

ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - 

Vințu    

97 A378 B Emberiza cia ROSPA0081  Munții Apuseni - Vlădeasa   Anexa nr. 4 B 

98 A103 B Falco peregrinus 

ROSPA0081  Munții Apuseni - Vlădeasa   

ROSPA0087  Munții Trascăului 

ROSPA0132 Munții Metaliferi 

ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - 

Vințu    

Anexa nr. 3 

99 A099 B Falco subbuteo 
ROSPA0081  Munții Apuseni - Vlădeasa   

ROSPA0087  Munții Trascăului 

Anexa nr. 4 B 

100 A321 B Ficedula albicollis 

ROSPA0081  Munții Apuseni - Vlădeasa   

ROSPA0043 Frumoasa 

ROSPA0087  Munții Trascăului 

ROSPA0132 Munții Metaliferi 

Anexa nr. 3 

101 A320 B Ficedula parva 

ROSPA0081  Munții Apuseni - Vlădeasa   

ROSPA0043 Frumoasa 

ROSPA0087  Munții Trascăului 

ROSPA0132 Munții Metaliferi 

Anexa nr. 3 

102 A217 B 
Glaucidium 

passerinum 

ROSPA0081  Munții Apuseni – Vlădeasa 

 ROSPA0043 Frumoasa  

Anexa nr. 3 

103 A338 B Lanius collurio 

ROSPA0081  Munții Apuseni - Vlădeasa   

ROSPA0087  Munții Trascăului 

ROSPA0132 Munții Metaliferi 

ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - 

Vințu    

Anexa nr. 3 

104 A369 B Loxia curvirostra ROSPA0081  Munții Apuseni - Vlădeasa   - 

105 A246 B Lullula arborea 

ROSPA0081  Munții Apuseni - Vlădeasa   

ROSPA0132 Munții Metaliferi 

ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - 

Vințu    

Anexa nr. 3 

106 A262 B Motacilla alba 
ROSPA0081  Munții Apuseni - Vlădeasa   

ROSPA0087  Munții Trascăului 

Anexa nr. 4 B 

107 A261 B Motacilla cinerea ROSPA0081  Munții Apuseni - Vlădeasa   Anexa nr. 4 B 

108 A072 B Pernis apivorus 

ROSPA0081  Munții Apuseni - Vlădeasa   

ROSPA0087  Munții Trascăului 

ROSPA0132 Munții Metaliferi 

ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - 

Vințu    

Anexa nr. 3 

109 A273 B Phoenicurus ochruros ROSPA0081  Munții Apuseni - Vlădeasa   Anexa nr. 4 B 

110 A315 B Phylloscopus collybita ROSPA0081  Munții Apuseni - Vlădeasa   - 

111 A314 B Phylloscopus sibilatrix ROSPA0081  Munții Apuseni - Vlădeasa   - 

112 A241 B Picoides tridactylus 
ROSPA0081  Munții Apuseni - Vlădeasa   

ROSPA0043 Frumoasa 

Anexa nr. 3 
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113 A234 B Picus canus 

ROSPA0081  Munții Apuseni - Vlădeasa   

ROSPA0087  Munții Trascăului 

ROSPA0132 Munții Metaliferi 

ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - 

Vințu    

Anexa nr. 3 

114 A372 B Pyrrhula pyrrhula ROSPA0081  Munții Apuseni - Vlădeasa   - 

115 A318 B Regulus ignicapillus ROSPA0081  Munții Apuseni - Vlădeasa   Anexa nr. 4 B 

116 A317 B Regulus regulus ROSPA0081  Munții Apuseni - Vlădeasa   Anexa nr. 4 B 

117 A275 B Saxicola rubetra ROSPA0081  Munții Apuseni - Vlădeasa   - 

118 A276 B Saxicola torquata ROSPA0081  Munții Apuseni - Vlădeasa   - 

119 A361 B Serinus serinus ROSPA0081  Munții Apuseni - Vlădeasa   Anexa nr. 4 B 

120 A220 B Strix uralensis 

ROSPA0081  Munții Apuseni - Vlădeasa   

ROSPA0043 Frumoasa 

ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - 

Vințu    

- 

121 A351 B Sturnus vulgaris ROSPA0081  Munții Apuseni - Vlădeasa   Anexa nr. 5 C 

122 A311 B Sylvia atricapilla ROSPA0081  Munții Apuseni - Vlădeasa   - 

123 A310 B Sylvia borin ROSPA0081  Munții Apuseni - Vlădeasa   - 

124 A309 B Sylvia communis ROSPA0081  Munții Apuseni - Vlădeasa   - 

125 A308 B Sylvia curruca ROSPA0081  Munții Apuseni - Vlădeasa   - 

126 A283 B Turdus merula ROSPA0081  Munții Apuseni - Vlădeasa   - 

127 A285 B Turdus philomelos ROSPA0081  Munții Apuseni - Vlădeasa   Anexa nr. 5 C 

128 A284 B Turdus pilaris ROSPA0081  Munții Apuseni - Vlădeasa   Anexa nr. 5 C 

129 A282 B Turdus torquatus ROSPA0081  Munții Apuseni - Vlădeasa   - 

130 A287 B Turdus viscivorus ROSPA0081  Munții Apuseni - Vlădeasa   Anexa nr. 5 C 

131 A108 B Tetrao urogallus 

ROSPA0043 Frumoasa Anexa nr. 3 

Anexa nr. 5 C 

Anexa nr. 5 E 

132 A229 B Alcedo atthis 

ROSPA0087  Munții Trascăului 

ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - 

Vințu    

Anexa nr. 3 

133 A255 B Anthus campestris 

ROSPA0087  Munții Trascăului 

ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - 

Vințu    

Anexa nr. 3 

134 A089 B Aquila pomarina 

ROSPA0087  Munții Trascăului 

ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - 

Vințu    

Anexa nr. 3 

135 A031 B Ciconia ciconia 

ROSPA0087  Munții Trascăului 

ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - 

Vințu    

Anexa nr. 3 

136 A030 B Ciconia nigra 

ROSPA0087  Munții Trascăului 

ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - 

Vințu    

Anexa nr. 3 

137 A081 B Circus aeruginosus ROSPA0087  Munții Trascăului Anexa nr. 3 

138 A082 B Circus cyaneus ROSPA0087  Munții Trascăului Anexa nr. 3 
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ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - 

Vințu    

139 A084 B Circus pygargus ROSPA0087  Munții Trascăului Anexa nr. 3 

140 A379 B Emberiza hortulana 

ROSPA0087  Munții Trascăului 

ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - 

Vințu    

Anexa nr. 3 

141 A098 B Falco columbarius 

ROSPA0087  Munții Trascăului 

ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - 

Vințu    

- 

142 A252 B Hirundo daurica ROSPA0087  Munții Trascăului - 

143 A383 B Miliaria calandra ROSPA0087  Munții Trascăului Anexa nr.4 B 

144 A214 B Otus scops 

ROSPA0087  Munții Trascăului 

ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - 

Vințu    

Anexa nr.4 B 

145 A250 B Ptyonoprogne rupestris ROSPA0087  Munții Trascăului - 

146 A091 B Aquila chrysaetos ROSPA0132 Munții Metaliferi Anexa nr. 3 

147 A073 B Milvus migrans ROSPA0132 Munții Metaliferi Anexa nr. 3 

148 A168 B Actitis hypoleucos 
ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - 

Vințu    

Anexa nr.4 B 

149 A052 B Anas crecca 
ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - 

Vințu    

Anexa nr. 5 C 

Anexa nr. 5 E 

150 A053 B Anas playrhynchos 
ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - 

Vințu    

Anexa nr. 5 C 

Anexa nr. 5 D 

151 A028 B Ardea cinerea 
ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - 

Vințu    

- 

152 A136 B Charadrius dubius 
ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - 

Vințu    

- 

153 A197 B Chlidonias niger 
ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - 

Vințu    

Anexa nr. 3 

154 A429 B Dendrocopos syriacus 
ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - 

Vințu    

Anexa nr. 3 

155 A027 B Egretta alba 
ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - 

Vințu    

Anexa nr. 3 

156 A097 B Falco vespertinus 
ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - 

Vințu    

Anexa nr. 3 

157 A125 B Fulica atra 
ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - 

Vințu    

Anexa nr. 5 C 

Anexa nr. 5 E 

158 A002 B Gavia arctica 
ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - 

Vințu    

Anexa nr. 3 

159 A001 B Gavia stellata 
ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - 

Vințu    

Anexa nr. 3 

160 A075 B Haliaeetus albicilla 
ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - 

Vințu    

Anexa nr. 3 

170 A339 B Lanius minor 
ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - 

Vințu    

Anexa nr. 3 
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171 A139 B Larus ridibundus 
ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - 

Vințu    

- 

172 A230 B Merops apiaster 
ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - 

Vințu    

Anexa nr. 4 B 

173 A094 B Pandion haliaetus 
ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - 

Vințu    

Anexa nr. 3 

174 A017 B Phalacrocorax carbo 
ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - 

Vințu    

- 

175 A249 B Riparia riparia 
ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - 

Vințu    

- 

176 A210 B Streptopelia turtur 
ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - 

Vințu    

Anexa nr. 5 C 

177 A307 B Sylvia nisoria 
ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - 

Vințu    

Anexa nr. 3 

178 A004 B Tachybaptus ruficollis 
ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - 

Vințu    

Anexa nr. 4 B 

 

 Habitatele ocrotite în cadrul Rețelei Natura 2000 Alba sunt prezentate în tabelul nr. 5: 

Tabelul nr. 5: Habitate de interes cominitar prezente în Siturile Natura 2000 din județul Alba 

Nr. 

crt. 

Cod 

Natura 

2000 

Denumire 

habitat 

Localizare sit Natura 2000 

1 3220 Râuri alpine și vegetația herbacee de pe malurile lor 

ROSCI0085 Frumoasa, ROSCI0002 

Apuseni, ROSCI0119 Muntele Mare, 

ROSCI0260 Valea Cepelor,  

2 3230 
Râuri de munte și vegetația lor lemnoasă cu Myricaria 

germanica 
ROSCI0002 Apuseni 

3 3240 
Râuri de munte și vegetația lor lemnoasă cu Salix 

elaeagnos 
ROSCI0002 Apuseni 

4 3260 
Cursuri de apă din pajiștile montane cu vegetație de 

Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion 
ROSCI0002 Apuseni 

5 4030 Pajiști uscate ROSCI0002 Apuseni 

6 4060 Pajiști alpine și boreale 

ROSCI0253 Trascău, ROSCI0085 

Frumoasa ROSC 

I0002 Apuseni, ROSCI0119 Muntele 

Mare, ROSCI0260 Valea Cepelor 

7 4070 
*Tufărişuri de Pinus mugo şi Rhododendron hirsutum 

(Mugo-Rhododendretum hirsuti) 

ROSCI0085 Frumoasa, ROSCI0324 

Munţii Bihor 

8 4080 Stepe ponto-sarmatice ROSCI0085 Frumoasa 

9 40A0 *Tufărişuri subcontinentale peri-panonice 

ROSCI0085 Frumoasa, 

ROSCI0121Muntele Vulcan, ROSCI014 

Pădurea de stejar pufos de la Mirăslău, 

ROSCI0187 Pajiştile lui Suciu, 
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ROSCI0211 Podişul Secaşelor,   

10 6110 
* Pajişti rupicole calcaroase sau bazifile din Alysso-

Sedion albi 
ROSCI0002 Apuseni 

11 6150 Pajişti boreale şi alpine pe substrat silicios 
ROSCI0085 Frumoasa, ROSCI0002 

Apuseni 

12 6170 
 

Pajişti calcaroase alpine şi subalpine 

ROSCI0253 Trascău, ROSCI0002 

Apuseni, ROSCI0121Muntele Vulcan, 

Pădurea de stejar pufos de la Mirăslău    

13 6190 
Paji şti panonice de stâncării (Stipo-Festucetalia 

pallentis) 

ROSCI0253 Trascău, ROSCI0002 

Apuseni, ROSCI0029 Cheile  

Glodului, Cibului şi Măzii 

14 62C0 Pajiști acidofile Oro-Moesiene 
ROSCI0301 Bogata,  

 

15 6210 

Pajişti uscate seminaturale şi faciesuride acoperire cu 

tufişuri pe substrat calcaros  (* situri importante pentru 

orhidee) 

ROSCI0002 Apuseni, ROSCI0211 

Podişul Secaşelor,  ROSCI0301 

Bogata, ROSCI0428 Pajiștile de la 

Mănărade, ROSCI0430 Pajiștile de la Tiur 

16 6230 
* Pajişti bogate în specii de Nardus, pe substraturile 

silicioase ale zonelor munotoase; 

ROSCI0085 Frumoasa, ROSCI0002 

Apuseni, ROSCI0119 Muntele Mare, 

ROSCI0260 Valea Cepelor 

17 6240 
* Pajişti stepice subpanonice 

 

ROSCI0147 Pădurea de stejar pufos de la 

Mirăslău,    ROSCI0187 Pajiştile lui 

Suciu, ROSCI0211 Podişul Secaşelor, 

ROSCI0301 

Bogata, ROSCI0430 Pajiștile de la Tiur 

18 6410 
Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau luto-

argiloase (Molinion caeruleae) 

ROSCI0085 Frumoasa, ROSCI0002 

Apuseni 

19 6430 
Asociații de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la nivelul 

câmpiilor până la nivel montan și alpin 

ROSCI0085 Frumoasa, ROSCI0002 

Apuseni 

20 6440 Pajişti aluviale ale văilor de râuri cu Cnidion dubii 
ROSCI0211 Podişul Secaşelor, 

ROSCI0430 Pajiștile de la Tiur 

21 6510 
Pajiști de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) 

ROSCI0002 Apuseni, ROSCI0211 

Podişul Secaşelor, ROSCI0260 Valea 

Cepelor, ROSCI0301Bogata,  

22 6520 Pajiști montane 
ROSCI0085 Frumoasa, ROSCI0002 

Apuseni, ROSCI0121Muntele Vulcan, 

23 7110 * Turbării active 

ROSCI0085 Frumoasa, ROSCI0002 

Apuseni, ROSCI0116 

Molhaşurile Căpăţânei, ROSCI0119 

Muntele Mare 

24 7120 Turbării degradate, capabile încă de regenerare naturală ROSCI0002 Apuseni 

25 7140 Mlaştini turboase de tranziţie şi turbării mişcătoare 
ROSCI0085 Frumoasa, ROSCI0002 

Apuseni, ROSCI0004 Băgău 

26 7150 Depresiuni pe substraturi turboase ROSCI0002 Apuseni 

27 7220 * Izvoare petrifiante cu formare de travertin ROSCI0002 Apuseni 
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(Cratoneurion) 

28 7230 Mlaştini alcaline ROSCI0085 Frumoasa 

29 8110 
Grohotiş stâncos al etajului montan (Androsacetalia 

alpinae şi Galeopsietalia ladani) 

ROSCI0085 Frumoasa, ROSCI0002 

Apuseni, ROSCI0260 Valea Cepelor 

30 8120 
Grohotiş calcaros şi de şisturi calcaroase ale etajelor 

montane până la cele alpine (Thlaspietea rotundifolii) 

ROSCI0253 Trascău, ROSCI0002 

Apuseni, ROSCI0121Muntele Vulcan, 

31 8160 
* Grohotişuri medio-europene calcaroase ale etajelor 

montane; 

ROSCI0253 Trascău, ROSCI0002 

Apuseni 

32 8220 Pante stâncoase silicioase cu vegetaţie chasmofitică 
ROSCI0085 Frumoasa, ROSCI0002 

Apuseni 

33 8310 Grote neexploatate turistic ROSCI0002 Apuseni 

34 9110 Păduri tip Luzulo-Fagetum 

ROSCI0253 Trascău, ROSCI0085 

Frumoasa, ROSCI0002 Apuseni, 

ROSCI0029 Cheile Glodului, Cibului şi 

Măzii, ROSCI0260 Valea Cepelor, 

ROSCI0324 Munţii Bihor 

  

35 9130 Păduri tip Asperulo-Fagetum 

ROSCI0253 Trascău, ROSCI0085 

Frumoasa, ROSCI0002 Apuseni, 

ROSCI0324 Munţii Bihor,  

36 9150 Păduri medio-europene tip Cephalanthero-Fagion 
ROSCI0253 Trascău, ROSCI0002 

Apuseni, ROSCI0121Muntele Vulcan, 

37 9170 Stejăriș cu Galio-Carpinetum 

ROSCI0253 Trascău, ROSCI0085 

Frumoasa, ROSCI0002 Apuseni, 

ROSCI0147  Pădurea de stejar pufos 

de la Mirăslău, ROSCI0211 Podişul 

Secaşelor, ROSCI0324 Munţii Bihor 

38 9180 * Păduri de  pantă, grohotiș sau ravene cu Tilio-Acerion  
ROSCI0002 Apuseni, ROSCI0029 Cheile 

Glodului, Cibului şi Măzii 

39 91A0  
ROSCI0313 Confluența Mureș cu Arieș, 

ROSCI0419 Mureșul Mijlociu-Cugir,  

40 91D0 * Turbării împădurite 

ROSCI0085 Frumoasa, ROSCI0002 

Apuseni, ROSCI0116 

Molhaşurile Căpăţânei, ROSCI0119 

Muntele Mare 

41 91E0 
* Păduri aluviale de Alnus glutinosa şi Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

ROSCI0085 Frumoasa, ROSCI0002 

Apuseni, ROSCI0211 Podişul Secaşelor, 

42 91H0 * Păduri panonice cu Quercus pubescens 
ROSCI0253 Trascău, ROSCI0147 

Pădurea de stejar pufos de la Mirăslău    

43 91I0 Vegetație de silvostepă euro-siberiene cu Quercus spp. ROSCI0211 Podişul Secaşelor, 

44 91Q0 
Păduri vest-carpatice de Pinus sylvestris pe substrate 

calcaroase 

ROSCI0253 Trascău, ROSCI0002 

Apuseni 

45 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) 

ROSCI0253 Trascău, ROSCI0085 

Frumoasa, ROSCI0002 Apuseni, 

ROSCI0121Muntele Vulcan, ROSCI0324 
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Munţii Bihor, ROSCI0339 Pădurea 

Povernii – Valea Cerniţa 

46 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen 

ROSCI0253 Trascău, ROSCI0002 

Apuseni, ROSCI0004 Băgău, ROSCI0187 

Pajiştile lui Suciu,  

ROSCI0211 Podişul Secaşelor, 

47 9410 
Păduri acidofile cu molid (Picea) din etajele alpine 

montane 

ROSCI0253 Trascău, ROSCI0085 

Frumoasa, ROSCI0002 Apuseni, 

ROSCI0116 Molhaşurile Căpăţânei, 

ROSCI0260 Valea Cepelor, ROSCI0324 

Munţii Bihor 

 

47 9420 Păduri alpine cu  Larix decidua şi/sau Pinus cembra 
ROSCI0253 Trascău,  ROSCI0002 

Apuseni 

  

 4.1.4  Arii protejate de interes județean sau local 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 27/1999, la nivelul județului Alba sunt 

declarate 93 de rezervații naturale și 126 de monumente ale naturii. 

Lista rezervațiilor naturale declarate la nivel județean și local este prezentată în Tabelul 

nr. 6. 
Tabelul nr. 6: Lista rezervațiilor naturale declarate la nivel județean și local 

Nr. 

crt. 

Arii naturale protejate de interes 

județean 

Localizare  Căi acces 

1 Avenul cu două intrări Arieșeni, Hodobana DN75+DC130 

2 Avenul de la Tău Gârda de Sus,Gârda Seacă DN75+DC130 

3 Avenul din Hoanca Urzicarului Arieșeni, Vârtop DN75+DF 

4 Avenul din Șesuri Gârda de Sus DN75+DF 

5  Piatra Corbului Meteș, Tăuți DN74A 

6 Calcarele de la Ampoiţa Meteș, Ampoița DN74+DC68 

7 Calcarele de la Valea Mica Zlatna, Valea Mică DN74 

8 Cascada Pişoaia Vidra, Nemeși DN75+DJ762 

9 Cascada Vârciorog Arieșeni, Vanvucești DN75+DJ762 

10 Cheile Albacului Albac DN75 

11 Cheile Ampoiţei Meteș, Lunca Ampoiței DN74+DC72 

12 Cheile Caprei Zlatna, Feneș DN74+DF 

13 Cheile Cibului Almaşu Mare, Cheile Cibului DN74+DJ704+DC64 

14 Cheile Găldiţei şi Turcului Întregalde DN1+DJ107K 

15 Cheile Gălzii Galda de Jos, Galda de Sus DJ107K 

16 Cheile Gârdişoarei Arieșeni, Casa de Piatră DN75+DC130+DF 

17 Cheile Geogelului Ponor, După Deal DJ107I 

18 Cheile Glodului Almaşu Mare, Glod DJ704+DC64 

19 Cheile Întregalde Întregalde, Modolești, Galda de Sus, DJ107K 
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Poiana Galdei 

20 Cheile Mănăstirii Râmeț, Valea Mănăstirii DC78 

21 Cheile Mândruţului Scărișoara DN75 

22 Cheile Ordâncuşei Gârda de Sus DN75+DF 

23 Cheile Piatra Bălţii Râmeț , Cheia DJ107I 

24 Cheile Plaiului Livezile, Izvoarele DJ107M 

25 Cheile Pociovaliştei Ocoliş, Runc DN75+DC89 

26 Cheile Poşegii Poșaga, Pășaga de Sus, Poșaga de Jos DN75 

27 Cheile Pravului Râmeț, Cheia DJ107I 

28 Cheile Râmeţului Râmeț, Valea Mănăstirii DC78 

29 Cheile Runcului Ocoliş, Runc, Lunca Larga DN75+DC89 

30 Cheile Siloşului Rimetea, Colțești DJ107M 

31 Cheile Tecşeştilor Stremț, Fața Pietrii și Galda de Jos, 

Raicani 

DN1+DJ107K 

32 Cheile Văii Cetii Galda de Jos, Cetea DJ107K+DC77 

33 Cheile Văii Morilor Vidra, Ponorel, Valea Morii DJ762+DF 

34 Cheile Vălişoarei Livezile, Vălișoara DJ107M 

35 Dealul cu melci Vidra, Nemeș DJ762+DF 

36 Detunata Flocoasă Bucium Șasa  DJ1071 

37 Detunata Goală Bucium Șasa DJ1071 

38 Hoanca Apei Gârda de Sus, Gârda Seacă DN75+DC130 

39 Huda lui Papară Sălciua, Sub Piatră DN75 

40 Huda Orbului Arieșeni, Casa de Piatră DN75+DC130 

41 Iezerul Ighiel Ighiu, Ighel DC69+DF 

42 Iezerul Şureanu Cugir DN76C+DF 

43 Izbucul Coteţul Dobreştilor Gârda de Sus, Gârda Seacă DN75+DC130 

44 Izbucul Mătişeşti Horea, Mătișești DN75+DF 

45 Izbucul Poliţei Gârda de Sus, Gârda Seacă DN75+DC130 

46 Izbucul Tăuzului Arieșeni, Hodobana DN75+DC130 

47 Laricetul de la Vidolm Ocoliș, Vidolm DN75 

48 Luncile Prigoanei Șugag DN67C+DF 

49 Masa Jidovului Șugag, Tău, Jidoștina DN67C 

50 Molhaşurile Căpăţânei Bistra, Cheleteni DN75+DF 

51 Oul Arşiţei de la Recea Pianu de Sus, Strungari DF 

52 Pădurea Sloboda Aiud, Măghina DJ1071 

53 Pârâul Bobii Aiud, Gârbova de Sus DN1+DC79 

54 Peştera Coiba Mare Arieșeni, Casa de Piatră DN75+DF 

55 Peştera Coiba Mică Arieșeni, Casa de Piatră DN75+DF 

56 Peştera Dârnii Horea, Mătișești DN75+DF 

57 Peştera de la Groşi Poarta Zmeilor Sălciua, Sub Piatră DN75+DC130 

58 Peştera de sub Zgurăşti Gârda de Sus DN75+DF 

59 Peştera Gheţarului de la Scărişoara Gârda de Sus, Ghețar DN75+DF 

60 Peştera Gheţarului de la Vârtop Arieșeni, Casa de Piatră DN75+DC130 

61 Peştera Hodobana Arieșeni, Hodobana DN75+DC130+DF 
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62 Peşterile Lucia Mare și Lucia Mică Sohodol DN75 

63 Peştera Poarta lui Ionele Gârda de Sus DN75+DF 

64 Pojarul Poliţei Gârda de Sus DN75+DF 

65 Vânătările Ponorului Ponor, Vale în Jos, Sălciua DJ1071+DC105 

66 Peştera Gura Apei Arieșeni, Casa de Piatră DN75+DC130+DF 

67 Piatra Boului Meteș, Tăuți DN74 

68 Piatra Bulbuci Zlatna, Feneș DN74 

69 Bulzul Gălzii (Piatra Bulzului) Galda de Jos, Poiana Galdei DJ107K 

70 Piatra Cetii Galda de Jos, Raicani DN1+DJ107I 

71 Piatra Corbului Roșia Montană DF 

72 Piatra Despicată Roșia Montană DJ742+DF 

73 Piatra Grohotişului Ighiu, Ighel DJ107H+DC69 

74 Piatra Poienii Ighiu, Ighel DJ107H+DC69 

75 Piatra Tomii Blandiana, Răcătău DN61 

76 Piatra Varului Meteș, Văleni DN74 

77 Pintenii din Coasta Jinei Șugag, Dobra DN67C 

78 Poiana narciselor de la Negrileasa Bucium, Valea Negrilesii DN74+DJ107+DF 

79 Poiana narciselor de la Tecşeşti Întregalde, Tecșești DN1+DJ104K 

80 Râpa Roşie Sebeș DN1-7 

81 Şesul Craiului – Scăriţa Belioara Poșaga, Poșaga de Sus DN75+DC42 

82 Stânca Grunzii Șugag, Tău, Jidostina DN67C 

83 Tăul fără fund de la Băgău Lopadea Noua, Băgău DJ107E 

84  Piatra Craivei Cricău, Craiva DN1+DJ107H 

85 Muntele Piatra Secuiului Rimetea, Moldovenești, Pietroasa (jud. 

Cluj) 

DJ107N 

86 Lacul Panade Sîncel, Panade DN1+DN14B+DJ142 

87 Râpa Lancrămului Sebeș, Lancrăm DN1 

88 Bazinul Văii Inzelului Livezile, Poiana Aiudului DJ107M 

89 Vulcanii Noroioși de la Boz Doștat, Boz DN1-7 

90 Grădina Botanică de la Blaj Blaj DN14B 

91 Pădurea Cărbunarea Blaj, Veza DN1, DN14B+DJ107 

92 Fânețele de pe dealul Pricop Sebeș DJ106K 

93 Tinoavele din Lunca Tărtărăului Șugag DN67C 

 4.1.5 Coridoare ecologice în judeţul Alba 

 

 Coridorul ecologic este definit ca reprezentând “zona naturală sau amenajată care 

asigură cerințele de deplasare, reproducere și refugiu pentru speciile sălbatice terestre și 

acvatice și în care se aplică unele măsuri de protecție și conservare” (OUG 57/2007 privind 

regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice). 

 La fel ca și oamenii, animalele sălbatice au nevoie să se miște liber și depind de 

conectivitatea cu zonele naturale pentru a-și îndeplini nevoile biologice și ecologice. Dintre 
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speciile pentru care conectivitatea este esențială, amintim lupul, râsul și ursul, prezente și pe 

teritoriul județului Alba. 

  Termenul „conectivitate“ desemnează măsura în care plantele și animalele se pot mișca 

între habitate, precum și măsura în care se mențin funcțiile non-locale ale ecosistemelor asociate, 

de pildă, cu procesele ce țin de sol și de apă. (Worboys et. al. 2010)
7
. 

 Una dintre amenințările majore pentru pierderea conectivității este fragmentarea 

peisajului, cauzată de modernizarea accelerată, de pildă, construirea de autostrăzi și de zone de 

agreement, sau dezvoltarea urbană, etc. Habitatele odinioară intacte și strâns conectate s-au 

deteriorat până la nivelul de insule izolate. Acest fenomen a dus la pierderea condițiilor 

ecologice favorabile vieții sălbatice, la fragmentarea peisajului ce duce la accidente mortale cu 

animale ce traversează șoselele (mortalitatea rutieră), la zgomot și poluare luminoasă. Pe termen 

lung aceste dezvoltări pot avea consecințe fatale asupra populațiilor de animale sălbatice, 

deoarece limitează mișcarea lor și schimbul de gene între (sub)populații. 

 În prezent, la nivelul județului Alba a fost identificat coridorul ecologic Apuseni – 

Carpaţii Meridionali, format dintr-o rețea ecologică de 17 situri Natura 2000, cu rol de coridor 

care să asigure funcționalitatea întregului peisaj. 

 Coridorul, desemnat pentru îmbunătățirea conectivității populațiilor de urs și lup, are o 

lungime de 150 km şi leagă Munţii Apuseni de Carpaţii Meridionali. Altitudinea în această zonă 

variază între 126 m (Defileul Mureşului) şi 2509 m (vârful Peleaga, Munţii Retezat). Regiunea 

adăposteşte vaste ecosisteme naturale, cu o biodiversitate remarcabilă, fiind identificate aici cel 

puţin 28 de habitate forestiere de interes comunitar şi 59 de specii protejate de lege. Pădurile sunt 

formate în general din amestecuri de fag şi carpen, gorun şi cer, dar şi molid şi brad în zonele 

mai înalte
8
. 

  Siturile Natura 2000 din județul Alba care intră în componența coridorul ecologic sunt 

ROSCI0002 Apuseni și ROSCI0324 Munţii Bihor. 

                                                           
7 Worboys, GL. 2010. The Connectivity Conservation Imperative. In Worboys, GL; Francis, WL; Lockwood, M (eds.). Connectivity 

Conservation Management. A Global Guide. London, England, Earthscan. p. 3–21 
8
 OM nr. 177/2019 privind PLANUL REGIONAL DE ACŢIUNE din 25 februarie 2019 pentru ursul brun (Ursus arctos) în zona 

coridorului ecologic Apuseni - Carpaţii Meridionali și OM nr. 178/2019 privind PLAN REGIONAL DE ACŢIUNE din 25 

februarie 2019 pentru lup (Canis lupus) în zona coridorului ecologic Apuseni-Carpaţii Meridionali 
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Figura nr. 9: Localizare coridor ecologic Apuseni – Carpaţii Meridionali 
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 Analizând tendințele de dezvoltare a județului Alba (extinderea urbană, practicile 

agricole sau silvice intensive și rutele de transport), pentru păstrarea și îmbunătățirea 

conectivității ecologice este necesară dezvoltarea unei infrastructuri verzi la nivelul întregului 

judeţ. Cel mai bun mod de a dezvolta infrastructura verde constă într-o abordare integrată a 

administrării terenurilor și o amenajare a teritoriului strategică, făcută cu atenţie la nivel de 

peisaj. Toţi utilizatorii de terenuri și toate sectoarele de politici trebuie să se implice de timpuriu 

în procesul dezvoltării unei infrastructuri verzi, alocându-li-se o parte a responsabilităţii în cadrul 

furnizării acesteia.
9
 

 O infrastructură verde va contribui la restabilirea legăturilor între zonele naturale 

existente și va îmbunătăţi calitatea ecologică globală a zonei rurale în ansamblu. Investiţiile în 

infrastructura verde se justifică din punct de vedere economic: menţinerea capacităţii naturale, de 

exemplu prin reducerea efectelor negative ale schimbărilor climatice, este mult mai eficientă din 

punct de vedere al costurilor decât înlocuirea serviciilor respective pierdute cu soluţii tehnologice 

mult mai costisitoare realizate de om. 

 

4.2 Administrarea ariilor naturale protejate 

 

  În conformitate cu prevederile art. 17 din OUG 57/2007 privind responsabilităţile de 

administrare a ariilor naturale protejate şi a altor bunuri ale patrimoniului natural, puse sub regim 

special de protecţie şi conservare, revin:  

a) Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate, pentru ariile naturale protejate, 

declarate prin lege, prin hotărâre a Guvernului sau prin ordin al conducătorului autorităţii publice 

centrale pentru protecţia mediului, apelor şi pădurilor; 

b) Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" pentru Rezervaţia Biosferei 

"Delta Dunării"; 

c) autorităţilor administraţiei publice locale, pentru ariile naturale protejate, declarate prin 

hotărâri ale acestora. 

Administrarea ariilor naturale protejate şi a celorlalte bunuri ale patrimoniului natural 

aflate în reţeaua naţională de arii naturale protejate se face, potrivit legii, prin: 

a) structurile teritoriale din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate; 

b) structuri de administrare special constituite, cu personalitate juridică, aflate în 

coordonarea/subordinea, după caz, a unor regii autonome, companii şi societăţi naţionale, 

autorităţi ale administraţiei publice locale, servicii descentralizate ale administraţiei publice 

centrale, instituţii ştiinţifice de cercetare şi de învăţământ din sectorul public şi privat, asociaţii 

de dezvoltare intercomunitară, muzee constituite potrivit legii şi aflate în relaţie contractuală cu 

Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate; 

                                                           
9
 Infrastructură verde,  Uniunea Europeană, 2010 



Strategia de conservare și protecție a naturii privind ariile protejate din județul Alba 2021-2026 

 
 

Page | 45  
 
 

c) Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, aflată în subordinea autorităţii 

publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor, pentru Rezervaţia Bioseferei Delta 

Dunarii; 

În prezent la nivelul juțetului Alba, 2 din cele 25 de situri Natura 2000 și 25 din cele 84 

din ariile naturale protejate de interes național sunt atribuite în administrare, restul fiind 

administrate de AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII NATURALE PROTEJATE prin 

Serviciul Teritorial Alba. 

 

Modalitatea de administrare a ariilor natural protejate de interes naţional şi  comunitar din 

județul Alba este redată în tabelul nr. 7. 

  

Tabelul nr. 7: Modalitatea de administrare a ariilor natural protejate de interes național și comunitar din județul Alba 

Nr. 

crt. 

Cod arie Nume arie 

naturală 

protejată 

principală 

Arii naturale 

protejate incluse 

Modalitate 

administrare 

Detalii contact administrator 

1 ROSCI0253 Trascău 

ROSPA0087 

Munții Trascăului 

2.12 Cheile 

Râmețului 

2.13 Huda lui 

Papară 

2.14 Pădurea 

Vidolm 

2.15 Poiana cu 

narcise de la 

Negrileasa 

2.17 Poienile cu 

narcise din Tecșești 

2.20 Cheile 

Întregalde 

2.21 Cheile 

Vălișoarei 

2.22 Șesul Craiului 

- Scărița - Belioara 

2.23 Calcarele cu 

orbitoline de la 

Piatra 

Corbului 

2.25 Pârâul Bobii 

2.27 Pădurea 

Sloboda 

2.28 Iezerul Ighiel 

Arie 

neatribuită  în 

custodie/ 

administrare 

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII 

NATURALE PROTEJATE 

București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3, 

sector 1, Bucuresti 

tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/ 

ananp@ananp.gov.ro 

prin Serviciul Teritorial Alba 

comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada 

Mureșului, nr. 1, județul Alba 

tel: 0371474953/fax0372003334/ 

ab.ananp@ananp.gov.ro 

 

mailto:ananp@ananp.gov.ro
mailto:ab.ananp@ananp.gov.ro
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2.34 Cheile Poșegii 

2.35 Cheile 

Runcului 

2.36 Cheile 

Pociovaliștei 

2.39 Cheile Caprei 

2.40 Cheile 

Ampoiței 

2.41 Cheile Văii 

Ceții 

2.42 Cheile 

Găldiței și Turcului 

2.45 Piatra Ceții 

2.50 Piatra Boului 

2.52 Piatra 

Grohotișului 

2.53. Bulzul Gălzii 

2.54  Cheile Gălzii 

2.55 Cheile 

Tecșeștilor 

2.56 Cheile 

Pravului 

2.57 Cheile Piatra 

Bălții 

2.58 Cheile 

Geogelului 

2.59 Cheile Plaiului 

2.79 Peștera de la 

Groși 

2.81 Cheile 

Silosului 

2.82 Cheile 

Mănăstirii 

2.9 Peștera 

Vânătările 

Ponorului 

2 ROSCI0085 Frumoasa 

ROSPA0043 

Frumoasa 

2.18 Iezerul 

Șurianul 

2.46 Luncile 

Prigoanei 

2.7 Stânca Grunzii  

2.708 Masa 

Jidovului (identică 

cu 2708 Masa 

Arie 

neatribuită  în 

custodie/ 

administrare 

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII 

NATURALE PROTEJATE 

București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3, 

sector 1, Bucuresti 

tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/ 

ananp@ananp.gov.ro 

prin Serviciul Teritorial Alba 

comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada 

Mureșului, nr. 1, județul Alba 

tel: 0371474953/fax0372003334/ 

mailto:ananp@ananp.gov.ro
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Jidovului de pe raza 

comunei Jina, 

judetul Sibiu) 

OBS: RN Stânca 

Grunzii și Masa 

Jidovului, fizic, se 

află pe teritoriul 

comunei Jina, 

județul Sibiu, dar în 

Legea 5/2000 apar pe 

raza comunei Șugag, 

județul Alba 

ab.ananp@ananp.gov.ro 

 

3  

Parcul 

Natural 

Apuseni 

ROSCI0002 

Apuseni 

ROSPA0081 

Munții Apuseni – 

Vlădeasa 

2.10 Peștera 

Ghețarul Scărișoara 

2.11 Peștera 

Ghețarul de la 

Vârtop 

2.30 Cheile 

Gârdișoarei 

2.31 Cheile 

Ordâncușei 

2.32 Cheile 

Albacului 

2.60 Avenul din 

Hoanca Urzicarului 

2.61 Coiba Mică 

2.62 Coiba Mare 

2.63 Peștera 

Vârtopașu 

2.64 Peștera Huda 

Orbului 

2.65 Peștera 

Hodobana 

2.66 Avenul cu 

două intrări 

2.67 Izbucul 

Tăuzului 

2.68 Hoanca Apei 

2.69 Avenul de la 

Tău 

2.70 Pojarul Poliței 

2.71 Avenul din 

Arie în 

administrare 

RNP - ROMSILVA ADMINISTRAŢIA 

PARCULUI NATURAL APUSENI 

Loc. Sudrigiu, nr. 136, Com. Rieni, jud. Bihor 

cod 417419, tel: +40 372 702 242/ 0259329339, 

office@parcapuseni.ro 

mailto:ab.ananp@ananp.gov.ro
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Șesuri 

2.72 Izbucul Poliței 

2.73 Izbucul 

Cotețul Dobreștilor 

2.74 Peștera de sub 

Zgurăști 

2.75 Peștera Poarta 

lui Ionele 

2.76 Peștera 

Dîrninii 

2.77 Izbucul 

Mătișești 

2.80 Cheile 

Mândruțului 

4 2.49 
Piatra 

Varului 
Nu 

Arie 

neatribuită  în 

custodie/ 

administrare 

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII 

NATURALE PROTEJATE 

București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3, 

sector 1, Bucuresti 

tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/ 

ananp@ananp.gov.ro 

prin Serviciul Teritorial Alba 

comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada 

Mureșului, nr. 1, județul Alba 

tel: 0371474953/fax0372003334/ 

ab.ananp@ananp.gov.ro 

 

5 ROSCI0147 

Pădurea de 

stejar pufos 

de la 

Mirăslău 

Nu 

Arie 

neatribuită  în 

custodie/ 

administrare 

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII 

NATURALE PROTEJATE 

București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3, 

sector 1, Bucuresti 

tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/ 

ananp@ananp.gov.ro 

prin Serviciul Teritorial Alba 

comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada 

Mureșului, nr. 1, județul Alba 

tel: 0371474953/fax0372003334/ 

ab.ananp@ananp.gov.ro 

 

6 ROSCI0211 
Podișul 

Secașelor 
2.2 Râpa Roşie 

Arie 

neatribuită  în 

custodie/ 

administrare 

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII 

NATURALE PROTEJATE 

București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3, 

sector 1, Bucuresti 

tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/ 

ananp@ananp.gov.ro 

prin Serviciul Teritorial Alba 

comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada 

mailto:ananp@ananp.gov.ro
mailto:ab.ananp@ananp.gov.ro
mailto:ananp@ananp.gov.ro
mailto:ab.ananp@ananp.gov.ro
mailto:ananp@ananp.gov.ro
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Mureșului, nr. 1, județul Alba 

tel: 0371474953/fax0372003334/ 

ab.ananp@ananp.gov.ro 

7 ROSCI0187 
Pajiștile lui 

Suciu 
Nu 

Arie 

neatribuită  în 

custodie/ 

administrare 

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII 

NATURALE PROTEJATE 

București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3, 

sector 1, Bucuresti 

tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/ 

ananp@ananp.gov.ro 

prin Serviciul Teritorial Alba 

comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada 

Mureșului, nr. 1, județul Alba 

tel: 0371474953/fax0372003334/ 

ab.ananp@ananp.gov.ro 

8 ROSCI0116 
Molhașurile 

Căpăţânei 

2.16 Molhaşurile 

Căpățânei 

Arie 

neatribuită  în 

custodie/ 

administrare 

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII 

NATURALE PROTEJATE 

București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3, 

sector 1, Bucuresti 

tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/ 

ananp@ananp.gov.ro 

prin Serviciul Teritorial Alba 

comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada 

Mureșului, nr. 1, județul Alba 

tel: 0371474953/fax0372003334/ 

ab.ananp@ananp.gov.ro 

9 ROSCI0119 
Muntele 

Mare 
Nu 

Arie 

neatribuită  în 

custodie/ 

administrare 

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII 

NATURALE PROTEJATE 

București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3, 

sector 1, Bucuresti 

tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/ 

ananp@ananp.gov.ro 

prin Serviciul Teritorial Alba 

comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada 

Mureșului, nr. 1, județul Alba 

tel: 0371474953/fax0372003334/ 

ab.ananp@ananp.gov.ro 

10 ROSPA0139 

Piemontul 

Munţilor 

Metaliferi 

şi Vântului 

ROSCI0419 

Mureșul Mijlociu – 

Cugir 

Arie 

neatribuită  în 

custodie/ 

administrare 

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII 

NATURALE PROTEJATE 

București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3, 

sector 1, Bucuresti 

tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/ 

ananp@ananp.gov.ro 

prin Serviciul Teritorial Alba 

comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada 

Mureșului, nr. 1, județul Alba 

tel: 0371474953/fax0372003334/ 

mailto:ab.ananp@ananp.gov.ro
mailto:ananp@ananp.gov.ro
mailto:ab.ananp@ananp.gov.ro
mailto:ananp@ananp.gov.ro
mailto:ab.ananp@ananp.gov.ro
mailto:ananp@ananp.gov.ro
mailto:ab.ananp@ananp.gov.ro
mailto:ananp@ananp.gov.ro
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ab.ananp@ananp.gov.ro 

11 ROSCI0324 
Munţii 

Bihor 
Nu 

Arie 

neatribuită  în 

custodie/ 

administrare 

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII 

NATURALE PROTEJATE 

București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3, 

sector 1, Bucuresti 

tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/ 

ananp@ananp.gov.ro 

prin Serviciul Teritorial Alba 

comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada 

Mureșului, nr. 1, județul Alba 

tel: 0371474953/fax0372003334/ 

ab.ananp@ananp.gov.ro 

12 ROSCI0382 

Râul 

Târnava 

Mare între 

Copșa 

Mică și 

Mihalț 

Nu 

Arie 

neatribuită  în 

custodie/ 

administrare 

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII 

NATURALE PROTEJATE 

București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3, 

sector 1, Bucuresti 

tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/ 

ananp@ananp.gov.ro 

prin Serviciul Teritorial Alba 

comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada 

Mureșului, nr. 1, județul Alba 

tel: 0371474953/fax0372003334/ 

ab.ananp@ananp.gov.ro 

13 ROSCI0339 

Pădurea 

Povernii - 

Valea 

Cernița 

Nu 

Arie 

neatribuită  în 

custodie/ 

administrare 

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII 

NATURALE PROTEJATE 

București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3, 

sector 1, Bucuresti 

tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/ 

ananp@ananp.gov.ro 

prin Serviciul Teritorial Alba 

comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada 

Mureșului, nr. 1, județul Alba 

tel: 0371474953/fax0372003334/ 

ab.ananp@ananp.gov.ro 

 

14 ROSCI0313 

Confluența 

Mureș cu 

Arieș 

Nu 

Arie 

neatribuită  în 

custodie/ 

administrare 

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII 

NATURALE PROTEJATE 

București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3, 

sector 1, Bucuresti 

tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/ 

ananp@ananp.gov.ro 

prin Serviciul Teritorial Alba 

comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada 

Mureșului, nr. 1, județul Alba 

tel: 0371474953/fax0372003334/ 

ab.ananp@ananp.gov.ro 

mailto:ab.ananp@ananp.gov.ro
mailto:ananp@ananp.gov.ro
mailto:ab.ananp@ananp.gov.ro
mailto:ananp@ananp.gov.ro
mailto:ab.ananp@ananp.gov.ro
mailto:ananp@ananp.gov.ro
mailto:ab.ananp@ananp.gov.ro
mailto:ananp@ananp.gov.ro
mailto:ab.ananp@ananp.gov.ro
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15 2.4 

Pinteii din 

Coasta 

Jinei 

(identică cu 

2.704 

Pintenul 

din coasta 

Jinei, 

județul 

Sibiu) 

OBS: Fizic 

RN, se află pe 

teritoriul 

comunei Jina, 

județul Sibiu, 

dar în Legea 

5/2000 apar 

pe raza 

Comunei 

Șugag, județul 

Alba  

Nu 

Arie 

neatribuită  în 

custodie/ 

administrare 

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII 

NATURALE PROTEJATE 

București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3, 

sector 1, Bucuresti 

tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/ 

ananp@ananp.gov.ro 

prin Serviciul Teritorial Alba 

comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada 

Mureșului, nr. 1, județul Alba 

tel: 0371474953/fax0372003334/ 

ab.ananp@ananp.gov.ro 

16 2.83 
Piatra 

Corbului 
Nu 

Arie 

neatribuită  în 

custodie/ 

administrare 

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII 

NATURALE PROTEJATE 

București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3, 

sector 1, Bucuresti 

tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/ 

ananp@ananp.gov.ro 

prin Serviciul Teritorial Alba 

comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada 

Mureșului, nr. 1, județul Alba 

tel: 0371474953/fax0372003334/ 

ab.ananp@ananp.gov.ro 

17 2.78 
Pesterile 

Lucia 
Nu 

Arie 

neatribuită  în 

custodie/ 

administrare 

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII 

NATURALE PROTEJATE 

București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3, 

sector 1, Bucuresti 

tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/ 

ananp@ananp.gov.ro 

prin Serviciul Teritorial Alba 

comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada 

Mureșului, nr. 1, județul Alba 

tel: 0371474953/fax0372003334/ 

ab.ananp@ananp.gov.ro 

18 2.51 
Piatra 

Poienii 
Nu 

Arie 

neatribuită  în 

custodie/ 

administrare 

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII 

NATURALE PROTEJATE 

București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3, 

sector 1, Bucuresti 

tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/ 

mailto:ananp@ananp.gov.ro
mailto:ab.ananp@ananp.gov.ro
mailto:ananp@ananp.gov.ro
mailto:ab.ananp@ananp.gov.ro
mailto:ananp@ananp.gov.ro
mailto:ab.ananp@ananp.gov.ro
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ananp@ananp.gov.ro 

prin Serviciul Teritorial Alba 

comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada 

Mureșului, nr. 1, județul Alba 

tel: 0371474953/fax0372003334/ 

ab.ananp@ananp.gov.ro 

19 2.48 
Piatra 

Tomii 
Nu 

Arie 

neatribuită  în 

custodie/ 

administrare 

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII 

NATURALE PROTEJATE 

București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3, 

sector 1, Bucuresti 

tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/ 

ananp@ananp.gov.ro 

prin Serviciul Teritorial Alba 

comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada 

Mureșului, nr. 1, județul Alba 

tel: 0371474953/fax0372003334/ 

ab.ananp@ananp.gov.ro 

20 2.47 
Piatra 

Bulbuci 
Nu 

Arie 

neatribuită  în 

custodie/ 

administrare 

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII 

NATURALE PROTEJATE 

București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3, 

sector 1, Bucuresti 

tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/ 

ananp@ananp.gov.ro 

prin Serviciul Teritorial Alba 

comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada 

Mureșului, nr. 1, județul Alba 

tel: 0371474953/fax0372003334/ 

ab.ananp@ananp.gov.ro 

21 2.43 
Cascada 

Vârciorog 
Nu 

Arie 

neatribuită  în 

custodie/ 

administrare 

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII 

NATURALE PROTEJATE 

București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3, 

sector 1, Bucuresti 

tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/ 

ananp@ananp.gov.ro 

prin Serviciul Teritorial Alba 

comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada 

Mureșului, nr. 1, județul Alba 

tel: 0371474953/fax0372003334/ 

ab.ananp@ananp.gov.ro 

22 2.33 
Cheile Văii 

Morilor 
Nu 

Arie 

neatribuită  în 

custodie/ 

administrare 

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII 

NATURALE PROTEJATE 

București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3, 

sector 1, Bucuresti 

tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/ 

ananp@ananp.gov.ro 

prin Serviciul Teritorial Alba 

mailto:ananp@ananp.gov.ro
mailto:ab.ananp@ananp.gov.ro
mailto:ananp@ananp.gov.ro
mailto:ab.ananp@ananp.gov.ro
mailto:ananp@ananp.gov.ro
mailto:ab.ananp@ananp.gov.ro
mailto:ananp@ananp.gov.ro
mailto:ab.ananp@ananp.gov.ro
mailto:ananp@ananp.gov.ro
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comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada 

Mureșului, nr. 1, județul Alba 

tel: 0371474953/fax0372003334/ 

ab.ananp@ananp.gov.ro 

23 2.26 

Calcarele 

de la Valea 

Mică 

Nu 

Arie 

neatribuită  în 

custodie/ 

administrare 

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII 

NATURALE PROTEJATE 

București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3, 

sector 1, Bucuresti 

tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/ 

ananp@ananp.gov.ro 

prin Serviciul Teritorial Alba 

comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada 

Mureșului, nr. 1, județul Alba 

tel: 0371474953/fax0372003334/ 

ab.ananp@ananp.gov.ro 

24 2.19 

Calcarele 

de la 

Ampoița 

Nu 

Arie 

neatribuită  în 

custodie/ 

administrare 

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII 

NATURALE PROTEJATE 

București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3, 

sector 1, Bucuresti 

tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/ 

ananp@ananp.gov.ro 

prin Serviciul Teritorial Alba 

comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada 

Mureșului, nr. 1, județul Alba 

tel: 0371474953/fax0372003334/ 

ab.ananp@ananp.gov.ro 

25 2.8 
Piatra 

Despicată 
Nu 

Arie 

neatribuită  în 

custodie/ 

administrare 

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII 

NATURALE PROTEJATE 

București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3, 

sector 1, Bucuresti 

tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/ 

ananp@ananp.gov.ro 

prin Serviciul Teritorial Alba 

comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada 

Mureșului, nr. 1, județul Alba 

tel: 0371474953/fax0372003334/ 

ab.ananp@ananp.gov.ro 

26 2.5 Oul Arșitei Nu 

Arie 

neatribuită  în 

custodie/ 

administrare 

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII 

NATURALE PROTEJATE 

București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3, 

sector 1, Bucuresti 

tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/ 

ananp@ananp.gov.ro 

prin Serviciul Teritorial Alba 

comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada 

mailto:ab.ananp@ananp.gov.ro
mailto:ananp@ananp.gov.ro
mailto:ab.ananp@ananp.gov.ro
mailto:ananp@ananp.gov.ro
mailto:ab.ananp@ananp.gov.ro
mailto:ananp@ananp.gov.ro
mailto:ab.ananp@ananp.gov.ro
mailto:ananp@ananp.gov.ro
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Mureșului, nr. 1, județul Alba 

tel: 0371474953/fax0372003334/ 

ab.ananp@ananp.gov.ro 

27 2.3 
Detunata 

Flocoasă 
Nu 

Arie 

neatribuită  în 

custodie/ 

administrare 

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII 

NATURALE PROTEJATE 

București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3, 

sector 1, Bucuresti 

tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/ 

ananp@ananp.gov.ro 

prin Serviciul Teritorial Alba 

comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada 

Mureșului, nr. 1, județul Alba 

tel: 0371474953/fax0372003334/ 

ab.ananp@ananp.gov.ro 

28 2.1 
Detunata 

Goală 
Nu 

Arie 

neatribuită  în 

custodie/ 

administrare 

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII 

NATURALE PROTEJATE 

București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3, 

sector 1, Bucuresti 

tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/ 

ananp@ananp.gov.ro 

prin Serviciul Teritorial Alba 

comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada 

Mureșului, nr. 1, județul Alba 

tel: 0371474953/fax0372003334/ 

ab.ananp@ananp.gov.ro 

29 ROSPA0132 
Munții 

Metaliferi 

2.37Cheile 

Glodului- Inclus 

2.38 Cheile 

ROSCI0029 Cheile 

Glodului, Cibului și 

Mazii- inclus 

Arie 

neatribuită  în 

custodie/ 

administrare 

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII 

NATURALE PROTEJATE 

București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3, 

sector 1, Bucuresti 

tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/ 

ananp@ananp.gov.ro 

prin Serviciul Teritorial Alba 

comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada 

Mureșului, nr. 1, județul Alba 

tel: 0371474953/fax0372003334/ 

ab.ananp@ananp.gov.ro 

30 ROSCI0301 Bogata Nu 

Arie 

neatribuită  în 

custodie/ 

administrare 

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII 

NATURALE PROTEJATE 

București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3, 

sector 1, Bucuresti 

tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/ 

ananp@ananp.gov.ro 

prin Serviciul Teritorial Alba 

comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada 

Mureșului, nr. 1, județul Alba 

tel: 0371474953/fax0372003334/ 

mailto:ab.ananp@ananp.gov.ro
mailto:ananp@ananp.gov.ro
mailto:ab.ananp@ananp.gov.ro
mailto:ananp@ananp.gov.ro
mailto:ab.ananp@ananp.gov.ro
mailto:ananp@ananp.gov.ro
mailto:ab.ananp@ananp.gov.ro
mailto:ananp@ananp.gov.ro
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ab.ananp@ananp.gov.ro 

31 ROSCI0260 
Valea 

Cepelor 
Nu 

Arie 

neatribuită  în 

custodie/ 

administrare 

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII 

NATURALE PROTEJATE 

București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3, 

sector 1, Bucuresti 

tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/ 

ananp@ananp.gov.ro 

prin Serviciul Teritorial Alba 

comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada 

Mureșului, nr. 1, județul Alba 

tel: 0371474953/fax0372003334/ 

ab.ananp@ananp.gov.ro 

32 ROSCI0004 Băgău 

2.29 Tăul Fără 

Fund de la Băgău - 

inclus total 

Arie 

neatribuită  în 

custodie/ 

administrare 

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII 

NATURALE PROTEJATE 

București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3, 

sector 1, Bucuresti 

tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/ 

ananp@ananp.gov.ro 

prin Serviciul Teritorial Alba 

comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada 

Mureșului, nr. 1, județul Alba 

tel: 0371474953/fax0372003334/ 

ab.ananp@ananp.gov.ro 

33 
ROSCI0428 

 

Pajiștile de 

la 

Mănărade 

Nu 

Arie 

neatribuită  în 

custodie/ 

administrare 

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII 

NATURALE PROTEJATE 

București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3, 

sector 1, Bucuresti 

tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/ 

ananp@ananp.gov.ro 

prin Serviciul Teritorial Alba 

comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada 

Mureșului, nr. 1, județul Alba 

tel: 0371474953/fax0372003334/ 

ab.ananp@ananp.gov.ro 

34 ROSCI0430 
Pajiștile de 

la Tiur 
Nu 

Arie 

neatribuită  în 

custodie/ 

administrare 

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII 

NATURALE PROTEJATE 

București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3, 

sector 1, Bucuresti 

tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/ 

ananp@ananp.gov.ro 

prin Serviciul Teritorial Alba 

comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada 

Mureșului, nr. 1, județul Alba 

tel: 0371474953/fax0372003334/ 

ab.ananp@ananp.gov.ro 

35 ROSCI0121 Muntele Nu Arie AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII 

mailto:ab.ananp@ananp.gov.ro
mailto:ananp@ananp.gov.ro
mailto:ab.ananp@ananp.gov.ro
mailto:ananp@ananp.gov.ro
mailto:ab.ananp@ananp.gov.ro
mailto:ananp@ananp.gov.ro
mailto:ab.ananp@ananp.gov.ro
mailto:ananp@ananp.gov.ro
mailto:ab.ananp@ananp.gov.ro
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Vulcan neatribuită  în 

custodie/ 

administrare 

NATURALE PROTEJATE 

București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3, 

sector 1, Bucuresti 

tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/ 

ananp@ananp.gov.ro 

prin Serviciul Teritorial Alba 

comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada 

Mureșului, nr. 1, județul Alba 

tel: 0371474953/fax0372003334/ 

ab.ananp@ananp.gov.ro 

36 

 

2.24 

 

Dealul cu 

Melci 
 

Nu 

Arie 

neatribuită  în 

custodie/ 

administrare 

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII 

NATURALE PROTEJATE 

București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3, 

sector 1, Bucuresti 

tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/ 

ananp@ananp.gov.ro 

prin Serviciul Teritorial Alba 

comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada 

Mureșului, nr. 1, județul Alba 

tel: 0371474953/fax0372003334/ 

ab.ananp@ananp.gov.ro 

37 2.44 
Cascada 

Pișoaia 
Nu 

Arie 

neatribuită  în 

custodie/ 

administrare 

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII 

NATURALE PROTEJATE 

București, Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3, 

sector 1, Bucuresti 

tel: +40 21 318 38 33/ fax: +40 21 318 38 34/ 

ananp@ananp.gov.ro 

prin Serviciul Teritorial Alba 

comuna Ciugud, localitatea Drâmbar, strada 

Mureșului, nr. 1, județul Alba 

tel: 0371474953/fax0372003334/ 

ab.ananp@ananp.gov.ro 

 

Modalitatea de administrare a ariilor naturale protejate şi a altor bunuri ale patrimoniului 

natural, puse sub regim special de protecţie şi conservare, se stabilesc avându-se în vedere: 

 a) categoria ariei naturale protejate;  

    b) întinderea ariei naturale protejate şi complexitatea obiectivelor de management; 

    c) capacitatea ştiinţifică şi tehnică şi posibilităţile financiare necesare atingerii obiectivelor de 

conservare. 
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4.3 Planuri de management ale ariilor naturale protejate 

 

Pentru atingerea obiectivelor de conservare specifice fiecărei arii naturale protejate este 

necesar elaborarea planurilor de management.  

Planul de management al ariei naturale protejate reprezintă documentul care descrie şi 

evaluează situaţia prezentă a ariei naturale protejate, defineşte obiectivele, precizează acţiunile 

de conservare necesare şi reglementează activităţile care se pot desfăşura pe teritoriul ariilor, în 

conformitate cu obiectivele de management.  

Planurile de management şi regulamentele ariilor naturale protejate care au structuri de 

administrare special constituite se elaborează de către administratorii acestora, prin 

consultarea consiliilor consultative de administrare, se avizează de către consiliile ştiinţifice şi se 

aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, apelor 

şi pădurilor, emis în baza avizelor autorităţilor publice centrale din domeniul culturii, dezvoltării 

regionale şi administraţiei publice şi al agriculturii şi dezvoltării rurale. În cazul în care nu există 

administratori sau în situaţia în care planurile de management sunt elaborate în cadrul unor 

proiecte cu finanţare naţională/europeană, acestea pot fi elaborate şi de către alte entităţi, urmând 

să fie însuşite de către administratori în procesul elaborării şi, respectiv, al aprobării acestora. 

Pentru ariile naturale protejate care nu necesită structuri de administrare special 

constituite, planurile de management şi regulamentele se elaborează de către Agenţia Naţională 

pentru Arii Naturale Protejate, se avizează de către Agenţia Naţională pentru Protecţia 

Mediului/instituţiile din subordinea acesteia, după caz, şi se aprobă prin ordin al conducătorului 

autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, cu avizul autorităţii publice centrale din 

domeniul culturii şi consultarea autorităţilor publice centrale din domeniul dezvoltării regionale 

şi administraţiei publice, agriculturii şi silviculturii. 

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. În 

cazul suprapunerii parţiale a ariilor naturale protejate, planurile de management ale acestora 

se elaborează astfel încât în zonele de suprapunere să existe o corelare a măsurilor de 

conservare, cu respectarea categoriei celei mai restrictive de management. 

Măsurile prevăzute în planurile de management ale ariilor naturale protejate se elaborează 

astfel încât să ţină cont de condiţiile economice, sociale şi culturale ale comunităţilor locale, 

precum şi de particularităţile regionale şi locale ale zonei, prioritate având însă obiectivele de 

management ale ariei naturale protejate. 

Respectarea planurilor de management şi a regulamentelor este obligatorie pentru 

administratorii ariilor naturale protejate, pentru autorităţile care reglementează activităţi pe 

teritoriul ariilor naturale protejate, precum şi pentru persoanele fizice şi juridice care deţin sau 

care administrează terenuri şi alte bunuri şi/sau care desfăşoară activităţi în perimetrul şi în 

vecinătatea ariei naturale protejate. 
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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. 

Potrivit informațiilor furnizate pe site-ul Ministerului Mediului şi Agenției Naționale 

pentru Arii Naturale Protejate, la nivelul județului Alba sunt aprobate prin Ordin de Ministru un 

număr de 6 planuri de management.  

Având în vedere că o parte din ariile protejate de interes comunitar se suprapun 

integral sau parțial (exemplu ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa) și totodată 

înglobează una sau mai multe arii protejate de interes național sau județean, putem 

concluziona că la nivelul județului Alba sunt 8 arii protejate de interes comunitar și 37 de arii 

protejate de interes național care au plan de management.  

Lista acestora este prezentată în tabelul nr. 8. 

 

 
Figura nr. 10: Situația aprobării Planurilor de management la nivel județean 

Date de referintă, anul 2019. 

 

 

8% 

24% 

56% 

12% 

ROSPA cu plan de management

aprobat

ROSCI cu Plan de management

aprobat

ROSCI făra plan de

management

ROSPA fără plan de

management
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Figura nr. 11: Ponderea ariilor natural protejate de interes national cu plan de management la nivelul județului Alba 

Tabelul nr. 8: Lista ariilor naturale care au plan de management aprobat prin O.M. 

Cod 

Actual 

SITE_ 

NAME 

Nume plan 

de 

management 

Numele OM de 

aprobare a planului 

de management și al 

regulamentului site-

ului 

Nr. 

Monitorul 

Oficial in 

care s-a 

publicat 

planul de 

management 

Data 

publicării 

OM 

Arii naturale 

protejate de interes 

național incluse 

ROSCI 

0085 

Frumoasa Planul de 

management 

al siturilor 

Natura 2000 

ROSCI0085 

Frumoasa și 

ROSPA0043 

Frumoasa  

OM  nr. 1158/2016 

privind aprobarea 

Planului de 

management și 

Regulamentului 

siturilor Natura 2000 

ROSCI0085 

Frumoasa și 

ROSPA0043 

Frumoasa 

681 02.09.2016 2.18 Iezerul Șurianul 

2.46 Luncile Prigoanei 

2.7 Stânca Grunzii  

2.708 Masa Jidovului 

(identică cu 2708 Masa 

Jidovului de pe raza 

comunei Jina, judetul 

Sibiu) 

OBS: RN Stânca 

Grunzii și Masa 

Jidovului, fizic, se află 

pe teritoriul comunei 

Jina, județul Sibiu, dar 

în Legea 5/2000 apar 

pe raza comunei 

Șugag, județul Alba. 

44% 

56% 

Arii protejate de interes național 

cu plan de management 

Arii protejate de interes național 

fără plan de management 



Strategia de conservare și protecție a naturii privind ariile protejate din județul Alba 2021-2026 

 
 

Page | 60  
 
 

ROSCI 

0119 

Muntele 

Mare 

Planul de 

management 

al sitului 

Natura 2000 

ROSCI0119 

Muntele 

Mare 

OM nr. 712/2016 

privind aprobarea 

Planului de 

management și a 

Regulamentului 

sitului Natura 2000 

ROSCI0119 Muntele 

Mare 

480 28.06.2016 - 

ROSCI 

0121 

Muntele 

Vulcan 

Planul de 

management 

al sitului 

Natura 2000 

ROSCI0121 

Muntele 

Vulcan 

OM nr. 1242/2016 

privind aprobarea 

Planului de 

management și 

Regulamentului 

sitului Natura 2000 

ROSCI0121 Muntele 

Vulcan 

948 24.11.2016 - 

ROSCI 

0147 

Pădurea 

de stejar 

pufos de 

la 

Mirăslău 

Planul de 

management 

al sitului 

Natura 2000 

ROSCI0147 

Pădurea de 

stejar pufos 

de la 

Mirăslău 

OM nr. 114/2016 

privind aprobarea 

Planului de 

management al 

sitului Natura 2000 

ROSCI0147 Pădurea 

de stejar pufos de la 

Mirăslău 

301 20.04.2016 - 

ROSCI 

0253 

Trascău Planul de 

management 

al siturilor 

Natura 2000 

ROSPA0087 

Munții 

Trascăului, 

ROSCI0253 

Trascău, 

ROSCI0300 

Fânațele 

Pietroasa-

Podeni, 

ROSCI0035 

Cheile Turzii, 

ROSCI0034 

Cheile 

Turenilor, 

precum și al 

celor 35 de 

arii naturale 

OM nr. 1526/2016 

privind aprobarea 

Planului de 

management și a 

Regulamentului 

siturilor Natura 2000 

ROSPA0087 Munții 

Trascăului, 

ROSCI0253 Trascău, 

ROSCI0300 Fânațele 

Pietroasa-Podeni, 

ROSCI0035 Cheile 

Turzii, ROSCI0034 

Cheile Turenilor, 

precum și al celor 35 

de arii naturale 

protejate de interes 

național de pe 

suprafaţa acestora 

66 26.01.2017 2.12 Cheile Râmețulu 

2.13 Huda lui Papară 

2.14 Pădurea Vidolm 

2.15 Poiana cu narcise 

de la Negrileasa 

2.17 Poienile cu 

narcise din Tecșești 

2.20 Cheile Întregalde 

2.21 Cheile Vălișoarei 

2.22 Șesul Craiului - 

Scărița - Belioara 

2.23 Calcarele cu 

orbitoline de la Piatra 

Corbului 

2.25 Pârâul Bobii 

2.27 Pădurea Sloboda 

2.28 Iezerul Ighiel 

2.34 Cheile Poșegii 

2.35 Cheile Runcului 

2.36 Cheile 

Pociovaliștei 
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protejate de 

interes 

național de pe 

suprafaţa 

acestora 

2.39 Cheile Caprei 

2.40 Cheile Ampoiței 

2.41 Cheile Văii Ceții 

2.42 Cheile Găldiței și 

Turcului 

2.45 Piatra Ceții 

2.50 Piatra Boului 

2.52 Piatra 

Grohotișului 

2.53 Bulzul Gălzii 

2.54  Cheile Gălzii 

2.55 Cheile Tecșeștilor 

2.56 Cheile Pravului 

2.57 Cheile Piatra 

Bălții 

2.58 Cheile Geogelului 

2.59 Cheile Plaiului 

2.79 Peștera de la Groși 

2.81 Cheile Silosului 

2.82 Cheile Mănăstirii 

2.9 Peștera Vânătările 

Ponorului 

ROSCI 

0260 

Valea 

Cepelor 

Planul de 

management 

al sitului 

Natura 2000 

ROSCI0260 

Valea 

Cepelor 

OM nr. 1558/2016 

privind aprobarea 

Planului de 

management și a 

Regulamentului 

sitului Natura 2000 

ROSCI0260 Valea 

Cepelor 

992 09.12.2016 - 

ROSPA 

0043 

Frumoasa Planul de 

management 

al siturilor 

Natura 2000 

ROSCI0085 

Frumoasa și 

ROSPA0043 

Frumoasa 

OM nr. 1158/2016 

privind aprobarea 

Planului de 

management și 

Regulamentului 

siturilor Natura 2000 

ROSCI0085 

Frumoasa și 

ROSPA0043 

Frumoasa 

681 02.09.2016 Idem ROSCI0085 

Frumoasa 
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ROSPA0

087 

Munții 

Trascăului 

Planul de 

management 

al siturilor 

Natura 2000 

ROSPA0087 

Munții 

Trascăului, 

ROSCI0253 

Trascău, 

ROSCI0300 

Fânațele 

Pietroasa-

Podeni, 

ROSCI0035 

Cheile Turzii, 

ROSCI0034 

Cheile 

Turenilor, 

precum și al 

celor 35 de 

arii naturale 

protejate de 

interes 

național de pe 

suprafaţa 

acestora 

OM nr. 1526/2016 

privind aprobarea 

Planului de 

management și a 

Regulamentului 

siturilor Natura 2000 

ROSPA0087 Munții 

Trascăului, 

ROSCI0253 Trascău, 

ROSCI0300 Fânațele 

Pietroasa-Podeni, 

ROSCI0035 Cheile 

Turzii, ROSCI0034 

Cheile Turenilor, 

precum și al celor 35 

de arii naturale 

protejate de interes 

național de pe 

suprafaţa acestora 

66 26.01.2017 Idem ROSCI 0253 

Trascău 

 

Analizând situația la nivel de județ, considerăm că este primordial elaborarea și aprobarea 

planurilor de management pentru toate ariile naturale protejate.  

Planurile de Management pentru Ariile Protejate sunt necesare mai ales din următoarele 

motive:  

 majoritatea ariilor protejate au funcţii multiple şi obiective de management complexe; 

 prezenţa mai multor proprietari şi administratori, uneori chiar în număr mare, ai 

terenurilor şi resurselor naturale, care au interese şi priorităţi diferite; 

 interesele diferite legate de valorile acestor AP, pe lângă cele ale proprietarilor şi 

administratorilor, care generează de multe ori presiuni şi ameninţări; 

 nevoia de a face faţă unor ameninţări complexe la adresa valorilor AP; 

 nevoia de a armoniza şi a coordona toate activităţile pentru a atinge ţinta pe termen 

lung şi obiectivele ariei protejate; 

 nevoia de a integra şi de a armoniza alte planuri de dezvoltare strategică şi sectorială 

cu obiectivele ariei protejate. 
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Existenţa unui plan de management arată faptul că se urmăreşte o abordare raţională 

pentru gestionarea eficientă şi eficace a ariei protejate şi astfel oferă o justificare clară pentru 

sprijinul politic şi financiar.
10

 

Lipsa planurilor de management are ca rezultat imposibilitatea autorităților de mediu de a 

compara datele prezentate în rapoartele la studiile de evaluare a impactului asupra mediului sau 

în studiile de evaluare adecvată, cu datele privind distribuția habitatelor și speciilor de animale și 

plante de interes comunitar, care ar trebui să fie prezentate în planurile de management.   

Cu sprijin și finanțare din Fondurile Structurale ale UE, prin intermediul Programului 

Operațional Infrastructura Mare (POIM) și Programului Operațional Capacitate Administrativă 

(POCA), în prezent se fac eforturi de a realiza și finaliza cât mai repede posibil planurile de 

management. 

 

  

                                                           
10

 Ghid pentru elaborarea planurilor de management ale ariilor protejate din Republica Moldova, 2013. 
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V. VALORI ȘI BENEFICII ASOCIATE ARIILOR NATURALE 

PROTEJATE
11
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 Ariile Protejate din Romania: noțiuni introductive, PROPARK Fundaţia pentru Arii Protejate, 2009 

Conceptul de conservare a evoluat foarte mult în ultimii 

100 de ani, „conservaţioniştii” înţelegând treptat că ariile 

protejate şi măsurile de conservare înseamnă nu neapărat 

protejarea strictă a unor specii şi habitate. 

Această „evoluţie” a conceptului de conservare se 

reflectă şi în modul în care sunt înţelese în prezent ariile 

protejate şi rolul lor: în timp ce suprafeţe reduse sunt 

menţinute pentru a proteja strict specii şi habitate aproape 

dispărute sau rare, se recunoaşte faptul că majoritatea 

ariilor protejate conţin valori care, printr-un management 

adecvat pot aduce în mod direct sau indirect beneficii 

comunităţilor şi omenirii în general. 

Termenul de beneficiu este folosit pentru a indica 

faptul că, prin menţinerea şi uneori utilizarea 

corespunzătoare a valorilor unei arii protejate se poate 

câştiga un venit sau se poate beneficia de o serie de 

avantaje care ar fi serios diminuate dacă zona nu ar fi 

protejată în mod corespunzător. Beneficiile economice pot 

rezulta atât prin utilizarea valorilor intriseci cât şi a celor 

extrinseci. În general valoarea economică a anumitor 

resurse naturale este mai uşor de determinat, ca de exemplu 

în cazul unui metru cub de lemn exploatat în condiţii 

impuse într-o aria protejată. Dar evaluarea economică a 

serviciilor ecologice (epurarea apelor, asigurarea calităţii 

aerului, asigurarea sănătăţii comunităţilor, valoarea istorică 

şi spirituală, etc) este mai greu de realizat, fiind necesare 

studii complexe sau estimări. 

În ultimii ani s-au realizat numeroase studii pentru 

determinarea valorilor şi beneficiilor asociate ariilor 

protejate. Tabelul nr. ul de mai jos redă una din clasificările 

pentru valorile ariilor protejate, clasificare realizată de M. 

Lockwood în Managing Protected Areas - A global guide, 

2006. 

Tabelul nr. 9: Clasificarea valorilor ariilor naturale 

protejate 

Categorii valori Exemple 

Valoare intrinsecă Fauna 

Flora 

Ecosistemele 

Peisajele terestre și 

acvatice 

Bunuri și servicii 

locale 

Produse din plante 

Produse animaliere 

Recreere și turism 

Prezentări media 

Locuri istorice și artefacte 

Cunoștințe și cercetări 

științifice 

Educație 

Bunuri și servicii 

generale 

Suport de viața pentru om 

Suport de viată pentru alte 

viețuitoare 

Calitatea și cantitatea 

apelor 

Calitatea aerului 

Protecția resurselor 

piscicole 

Protecția pentru agricultură 

Protecția așezărilr umane 

Valori ale 

comunităților (non-

materiale) 

Cultură 

Identitate 

Spiritualitate 

Bunăstare socială 

Moștenirea generațiilor 

viitoare 

Valori individuale 

(non-materiale) 

Satisfacție existențială 

Satisfacție experimentală 

Sănătate fizică 

Sănătate mentală 

Bunăstare spirituală 
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Ce sunt serviciile ecosistemice?
12

 

 

Beneficiile pe care oamenii le obţin din natură sub formă de bunuri şi servicii oferite de 

către ecosistemele naturale și semi-naturale sunt cunoscute sub enumirea generică de servicii 

ecosistemice (MA 2005, TEEB 2011). 

Serviciile ecosistemice reprezintă totalitatea beneficiilor şi avantajelor generate de 

existenţa unei zone/arii naturale. Surprinderea acestui cumul de beneficii nu este un demers 

simplu căci natura acţionează pe paliere multiple furnizând o gamă largă de beneficii. 

Pe de altă parte considerăm că termenul de servicii ecosistemice și mai ales evaluarea 

monetară a serviciilor eco-sistemice trebuie utilizate cu precauție și doar după o înțelegere largă 

a consecințelor pierderii biodiversității pentru funcționarea sistemelor ecologice. 

  Cel mai adesea acestea sunt clasificate în patru categorii majore şi anume: 

Servicii de producţie – sunt reprezentate de capacitatea ecosistemelor de a furniza 

diferite resurse materiale precum: alimente pentru oameni şi furaje pentru animale, fibre, 

combustibili, apă potabilă, minereuri, agregate etc. Aceste beneficii sunt, de regulă, primele 

asupra cărora se opresc oamenii, de unde şi preocuparea pentru exploatarea lor;  

  Servicii de reglare – sunt reprezentate de capacitatea ecosistemelor de a influenţa şi 

regla procesele naturale: reglarea climei, a calităţii şi cantităţii de apă, protecţie împotriva 

vântului, stabilizarea alunecărilor de teren etc. Zonele naturale îndeplinesc astfel de funcţii care, 

în anumite condiţii, se dovedesc a fi vitale pentru securitatea oamenilor. Spre exemplu, pădurile 

joacă un rol esenţial în stabilizarea versanţilor, reglarea alunecărilor de teren, reglarea viiturilor 

şi a inundaţiilor, reglarea calităţii aerului, sau acţionează ca bariere în calea vântului şi a 

înzăpezirilor;  

  Servicii de suport – reprezintă toate acele avantaje indirecte ce derivă din faptul că 

ecosistemele furnizează condiţiile necesare pentru manifestarea altor beneficii: furnizarea de 

substrat pentru diversitatea biologică, spaţiu adecvat pentru activităţile umane, asigurarea 

heterogenităţii abiotice etc.;  

Servicii culturale – reprezintă beneficiile non-materiale oferite de ecosisteme. În această 

categorie intră, spre exemplu, valoarea istorică a anumitor zone naturale, valoarea estetică a 

peisajului, valoarea turistică sau valoarea spirituală generată de localizarea în ariile naturale a 

unor activități şi simboluri religioase. Nu în ultimul rând, avem aici valoarea identitară a 

anumitor zone naturale devenite simbol pentru comunitățile locale. 

Tabelul nr. 10 vă prezintă o imagine cuprinzătoare a categoriilor de mai sus. 
 

 

                                                           
12

 Ghid metodologic pentru evaluarea rapidă a serviciilor ecosistemice în ariile protejate din România, 2016  
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Tabelul nr. 10: Servicii ecosistemice-exemple 

Serviciu Subcategorie Definiție Exemple 

Servicii de producție: bunurile sau produsele obținute de la ecosisteme 

Hrană  Culturi agricole  Plante cultivate sau produse agricole 

recoltate de om ca hrană pentru 

consumul uman sau animal 

Cereale, legume, fructe 

Animale 

domestice 

Animale crescute pentru consumul sau 

utilizarea domenstică ori comenrcială  

Pui, porci, vite, etc. 

Pescuit și 

acvacultură 

Pește prins prin metode tradiționale și 

pește, crustacee și/sau plante  crescute și 

cultivate în iazuri, bazine, etc., în scopul 

recoltării 

Cod, creb, ton, creveți, 

stridii, somon 

Produse 

alimentare din 

mediul sălbatic 

Specii de plante comestibile și animale 

din mediul sălbatic 

Fructe și nuci/alune, 

ciuperci, animale 

sălbatice 

Fibre  Lemn și fibre 

lemnoase 

Produse obținute din copaci extrași din 

ecosistemele pădurilor naturale, plantații 

sau terenuri neîmpădurite 

Bușteni, celuloză, 

hârtie 

Alte fibre 

(bumbac, 

cânepă, mătase) 

Fibre nelemnoase și noncombustibile 

extrase din mediul natural pt diverse 

utilizări 

Textile, frânghie 

Combustibil din biomasă - Materiale biologige derivate din 

organisme vii sau care au fost vii până 

recent-atât plante cât și animale - ce 

servește drept sursă de energie 

Lemne de foc, 

cărbune, cereale pentru 

producția de etanol, 

bălegar 

Apă dulce - Ape continentale, ape freatice, apa 

pluvială și apele de suprafață pentru 

utilizarea domestică, industrială și 

agricole 

Apă de băut, pentru 

curătenie, răcire, 

producerea de energie, 

mod de transport 

Produse biochimice, 

medicamente și produse 

farmaceutice naturale 

- Medicamente, biocide, aditivi alimentari 

și alte materiale biologice derivate din 

ecosisteme, pentru utilizare comercială 

sau domestică 

Echinacea, ginseng, 

usturoi, paclitaxel ca 

bază pentru 

medicamentele 

anticancer 

Servicii de reglare 

Reglarea calității aerului - Influenţa pe care o au ecosistemele 

asupra calităţii aerului prin emanarea de 

elemente chimice în atmosferă (adică 

servind drept ”sursă”) sau prin extragerea 

elementelor chimice din atmosferă (adică 

servind drept ”bazine de captare”) 

Lacurile servesc drept 

bazine de captare 

pentru emisiile 

industriale de compuși 

ai sulfului;  Incendiile 

de vegetație emit 

particule, ozon la 

nivelul solului și 

compuși organici 
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volatili 

Reglare climatică Globală Influența ecosistemelor asupra climei la 

nivel  global prin emisia de gaze cu 

efect de seră sau de aerosoli în atmosferă 

sau prin absorbția GES sau a aerosolilor 

din atmosferă 

Pădurile captează și 

stochează dioxidul de 

carbon; Vitele și 

orezăriile emană metan 

Regională și 

locală 

Influența ecosistemelor asupra 

temperaturii locale și regionale, a 

precipitațiilor și a altor factori climatici 

Pădurile pot influența 

nivelurile 

precipitațiilor 

regionale; Lacurile 

reglează nivelurile de 

umiditate și 

influențează frecvența 

gerurilor, importante 

pentru sectorul agricol 

Stocarea 

carbonului 

Extragerea dioxidului din carbon din 

atmosferă, servind drept bazin de captare

  

Extinderea zonelor de 

pădure boreală 

potențează efectul de 

stocare a carbonului; 

Defrișarea la tropice 

scade capacitatea de 

stocare a carbonului 

Reglarea apei - Influența ecosistemelor asupra frecvenței 

și magnitudinii scurgerii apelor, a 

inundaţiilor, a reîncărcării acvifere, mai 

ales din punct de vedere al potenţialului 

de stocare a apei de către ecosisteme sau 

peisaje 

Vegetația, cum ar iarba 

și copacii, împiedică 

pierderile de sol 

datorate vântului și 

ploii, și innămolirea 

cursurilor de apă 

Pădurile de pe dealuri 

fixează solul, 

impiedicând astfel 

alunecările de teren 

Reglarea eroziunii - Rolul jucat de vegetație în retenția 

solului  

Solurile permeabile 

facilitează 

reîncărcarea acviferă; 

Luncile râurilor şi 

zonele umede 

rețin apa-ceea ce poate 

scădea 

riscul de inundații în 

timpul - 

perioadelor de vârf ale 

scurgerilor de apă-

reducând 

necesitatea 

infrastructurilor de 
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control al inundațiilor  

 

Purificarea și tratarea 

deșeurilor 

- Rolul jucat de ecosisteme în filtrarea și 

descompunerea deșeurilor organice și a 

substanțelor poluante din apă; asimilarea 

și detoxifierea compușilor prin procese 

ale solului și subsolului  

Zonele umede 

îndepărtează 

substanțele poluante 

nocie din apă prin 

captarea metalelor și a 

materiilor organice; 

 Microbii din sol 

degradează 

deșeurile organice, 

făcându-le 

mai puțin nocive 

Reglarea maladiilor - Influența ecosistemelor asupra incidenței 

și a  Influența ecosistemelor asupra 

incidenței și a   

 Unele păduri intacte 

reduc incidenţa apelor 

stătătoate – 

zone de dezvoltare a 

ţânţarilor – 

ceea ce scade 

prevalenţa 

malariei. 

Reglarea dăunătorilor  - Influenţa ecosistemelor asupra incidenţei 

dăunătorilor la culturile agricole şi a 

bolilor la animale 

Animalele de pradă din 

pădurile învecinate – 

lilieci, broaşte râioase 

şi şerpi – consumă 

dăunători din culturile 

agricole 

Reglarea dezastrelor 

naturale 

- Capacitatea ecosistemelor de a reduce 

pagubele provocate de dezastre naturale 

cum sunt uraganele şi de a limita 

frecvenţa şi intensitatea incendiilor 

naturale 

Pădurile de mangrove 

şi recifele de corali 

protejează coastele de 

valurile uriașe 

provocate de furtuni; 

Procesele de 

descompunere   

biologică reduc 

potenţialul de 

combustie pentru 

incendiile 

necontrolate 

Servicii culturale 

Recreere și ecoturism  - Plăcerea recreaţională pe care oamenii o 

obţin din existența ecosistemelor naturale 

şi a celor întreținute de om 

Drumeţii, camping şi 

observarea păsărilor; 

Safari 

Valori spirituale, 

religioase și etice 

- Valori spirituale, religioase, etice, 

intrinseci, ”existențiale” şi altele, pe care 

Împlinirea spirituală 

obţinută prin existența 
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oamenii le asociază cu ecosistemele, 

peisajele sau speciile 

zonelor şi râurilor 

considerate sacre; 

Credinţa că toate 

speciile merită să fie 

protejate, indiferent de 

utilitatea lor 

pentru om - 

”biodiversitatea” 

de dragul 

biodiversității 

Valori estetice - Frumuseţea şi valorile estetice ale naturii 

sub toate formele și aspectele ei. 

Frumusețea naturii, de 

la simplele molecule 

până la flori și 

păduri
13

 

 

Există în acest moment o preocupare la nivel internațional pentru includerea serviciilor 

ecosistemice în susținerea deciziilor de management în general în activitățile sectoriale cât și în 

susținerea activităților în cadrul ariilor protejate. Un astfel de document este Strategia UE privind 

biodiversitatea pentru 2030 - Readucerea naturii în viețile noastre în care sunt menționate 

activitățile ce trebuie întreprinse de statele membre în perioada următoare, astfel acestea trebuie 

să: 

 i) realizeze hărți ale serviciilor ecosistemice; 

 ii) evalueze starea ecosistemelor și a serviciilor acestora pe teritoriile naționale;  

iii) evalueze valoarea economică a acestor servicii; 

iv) promoveze integrarea valorilor ecosistemelor în sistemele lor contabile și de raportare 

la nivelul UE.  

Complexitatea ridicată a sistemelor ecologice (a naturii în general) și pe de altă parte 

necesitatea identificării unor elemente de argumentație pentru susținerea „conservării naturii”. 

Sistemul care pune accentul pe termenii monetari simplifică mult argumentația necesară și, deși 

nu este întotdeauna benefic, poate contribui într-o anumită măsură la înțelegerea faptului că 

sistemele ecologice și zonele de conservare (indiferent cum sunt acestea denumite: parcuri 

naturale, naționale, arii Natura 2000 sau rezervații ale biosferei) au un rol fundamental în 

susținerea vieții în general și a societății umane, asigurând în același timp capacitatea de adaptare 

și evoluție a sistemelor naturale.  

Simplificarea excesivă a sistemelor naturale având ca scop accentuarea unor servicii 

ecosistemice în defavoarea altora (creșterea capacității sistemelor ecologice de a furniza servicii 

de producție în defavoarea serviciilor de reglare sau a serviciilor culturale spre exemplu) are 

consecințe dramatice asupra societății umane și asupra biodiversității și funcționării sistemelor 

ecologice în general. De cele mai multe ori neînțelegerea consecințelor pierderii biodiversității 

                                                           
13 Ghid pentru Evaluarea Beneficiilor Socio-Economice pentru Îmbunătățirea  Accesului la Fondurile Structurale pentru Biodiversitate, 2012 
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asupra funcționării sistemelor ecologice și pe cale de consecință asupra serviciilor eco-logice, 

este principala constrângere științifică și managerială a limitării pierderii biodiversității. 

Spre exemplu zonele umede sunt printre cele mai productive ecosisteme (CBD 2015) din 

lume, susținând în același timp și una dintre cele mai complexe rețele ecologice. Practic 

sistemele de zonă umedă sunt eficiente atât în captarea radiației solare cât și în transferul acesteia 

în cadrul sistemului (pentru nivelele   trofice următoare) ceea ce face ca foarte puțin din 

producția sistemului să fie disponibilă pentru om.  

Acest tip de sistem este însă extrem de „generos” în furnizarea altor categorii de servicii 

ecosistemice cum sunt cele de retenție și eliberare de nutrienți, capacitate crescută de atenuare a 

viiturilor etc., realizând o maximalizare a transferului de energie de înaltă calitate în servicii de 

suport, reglare și culturale. Desigur aceste sisteme furnizează și servicii de producție dar într-o 

mai mică măsură, definitorie pentru ele fiind capacitatea de a genera servicii de reglare, suport și 

culturale. 

 În același timp alte tipuri de sisteme, cum sunt pădurile mature, furnizează o serie largă 

de servicii de suport, reglare și culturale împreună cu servicii de producție. Sistemele simpificate 

(sistemele agricole) nu se pot menține în mod natural, ele necesitând cantități crescute de energie 

din afară, din cadrul sistemului socio-economic, sub formă de îngrășăminte, pesticide, energie 

pentru irigații, pentru recoltare etc. (așa numitele subvenții energetice), fără de care acest tip de 

ecosisteme nu ar putea exista. 

Considerăm că societatea umană are nevoie de toate categoriile de ecosisteme pentru a-și 

asigura supraviețuirea și a asigura în același timp menținerea diversității biologice.  

Ceea ce lipsește, de cele mai multe ori, sunt instrumentele necesare care să ghideze 

factorii de decizie, astfel încât sistemele ecologice să furnizeze pe de o parte multiple servicii 

ecosistemice și pe de altă parte să permită adaptarea la modificări prezente și viitoare ale 

mediului (inclusiv adaptarea la modificări climatice) menținând astfel capacitatea sistemelor de 

evoluție. 

  Dificultatea majoră este regăsită în asigurarea unui echilibru între tipurile de sisteme care 

furnizează servicii de suport, reglare și culturale și cele care furnizează servicii de producție. 

Punerea în practică a unui sistem de management care să permită balansarea tipurilor de sisteme 

naturale (cu o structură complexă, capabile să furnizeze servicii de suport, reglare și culturale) cu 

cele semi-naturale și dominate de om (antropice) este însă extrem de dificilă,  

în special pentru că discutăm de sisteme extrem de complexe, neliniare şi caracterizate de o 

multitudine de stări de echilibru.  

De-a lungul timpului (tocmai pentru că au fost neglijate anumite tipuri de servicii 

furnizate de sistemele naturale) au fost aplicate măsuri de management care au condus la 

transformarea sistemelor complexe în sisteme simplificate cu scopul creșterii capacității de 

producție și transferul către om a producției realizate. Un astfel de exemplu este îndiguirea luncii 

inundabile a Dunării (realizată aproape în totalitate) și a Deltei Dunării (realizată parțial).   
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Costurile simplificării sistemelor au fost extrem de ridicate nu numai din punct de vedere 

financiar cât mai ales al pierderii unor servicii ecologice cu consecințe atât pentru sistemele 

umane adiacente (inundații — odată cu modificarea climei, sau dimpotrivă — secetă) cât și 

pentru sisteme situate la distanță (eutrofizare pentru Delta Dunării și Nord-Vestul Mării Negre) 

(Vadineanu și colab. 2003).  

Înţelegerea acestor avantaje este o condiţie esenţială atât pentru conştientizarea 

importanţei biodiversităţii cât şi pentru fundamentarea politicilor de dezvoltare locală sau 

regională centrate nu doar pe conservarea ariilor naturale ci şi pe securizarea serviciilor furnizate 

de aceste arii, comunităţilor locale sau societăţii în ansamblul ei. 
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VI. PRESIUNI ȘI AMENINȚĂRI ASUPRA ARIILOR NATURALE 

PROTEJATE  

Ariile naturale protejate au fost declarate pentru a se proteja cele mai deosebite valori ale 

diversității biologice şi geologice, precum şi valori culturale excepționale. Menținerea acestor 

valori este posibilă doar dacă ariile protejate au un management corespunzător, un management 

care poate preveni şi chiar opri efecte negative ale activității umane.  

Managementul ariilor protejate trebuie să asigure măsuri de prevenire a amenințărilor 

care le pot distruge în viitor şi dacă pot reduce efectele numeroaselor presiuni existente în 

prezent. 

Presiunile şi amenințările la care sunt supuse ariile protejate se încadrează în principal în 

următoarele categorii: presiuni şi amenințări datorate dezvoltării infrastructurii rezidențiale şi 

comerciale, agriculturii şi acvaculturii, minerit şi producerea energiei, coridoare de transport şi 

servicii, utilizarea resurselor biologice, modificarea sistemelor naturale prin perturbări cauzate de 

om, specii şi gene invazive şi problematice, poluare, evenimente geologice, schimbări climatice 

şi fenomene meteorologice extreme. 

Condiţii favorizante pentru apariția presiunilor și amenințărilor sunt: cadrul juridic neclar, 

politici locale neadecvate, sistemul juridic nespecializat, dezinteres/interes politic, modul de 

desemnare a ariilor naturale protejate, lipsa zonărilor în cadrul ariilor protejate, lipsa unui sistem 

de compensații, utilizarea neadecvată a terenurilor, suprapunere zone de vânătoare pe suprafața 

ariilor protejate, modificarea normelor tehnice în silvicultură, tăieri ilegale, lipsa unei 

infrastructuri specifice, relațiile tensionate cu comunitățile locale, neinformarea sau informarea 

neclară asupra ariilor protejate a comunităților locale, etc.  

Pentru un management eficient al unei arii protejate, identificarea activităților cu 

potențial impact (presiune sau amenințare) asupra acesteia este o etapă importantă în cadrul 

procesului de elaborare a planului de management iar măsurile specifice/măsurile de 

management vor fi adaptate funcție de intensitatea efectului activităților cu potențial impact 

asupra ariei naturale protejate. 

Bineînțeles, prin managementul unei arii protejate, oricât de eficient ar fi, nu se pot 

preveni sau stopa toate amenințările grupate în categoriile de mai sus, dar se poate încerca 

eliminarea efectelor negative ale acestor activități cu potențial impact, în vederea micșorării, 

eliminării sau compensării acestor efecte și/sau interzicerii oricărei activități viitoare susceptibile 

de a afecta semnificativ aria naturală protejată. 
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VII. ACTIVITĂȚI PERMISE ȘI INTERZISE ÎN CADRUL ARIILOR 

NATURALE PROTEJATE
14

 
 

 7.1 Activități permise în ariile protejate 

 

Activităţile permise în ariile protejate sunt activităţile tradiţionale definite în articolul nr. 

4, punctul 31 din OUG 57/2007 ca fiind acele „activităţi de utilizare durabilă a resurselor 

natural şi specifice zonei respective de către comunităţile locale, care au stat la baza dezvoltării 

comunităţii de-a lungul timpului şinu afectează obiectivele de conservare a biodiversităţii”. 

În planul de management al ariei protejate sunt descrise activităţile permise a se desfăşura 

pe teritoriul ariei respective. Acestea trebuie să ţină cont de condiţiile economice, sociale şi 

culturale ale comunităţilor locale, precum şi de particularităţile regionale şi locale ale zonei, 

prioritate având însă obiectivele de management ale ariei naturale protejate (art. 21, alin.3, OUG 

57/2007). 

Totodată, prin actele normative aplicabile s-a avut în vedere și instituirea unui regim 

diferenţiat de protecţie, conservare şi utilizare în funcţie de categoriile de arii protejate în vederea 

asigurării măsurilor speciale de protecţie şi conservare.  

În cadrul parcurilor naţionale şi naturale prin planul de management s-a realizat zonarea 

internă fiind definite şi delimitate următoarele zone: – zone de protecţie strictă, – zone de 

protecţie integrată, – zone-tampon şi – zone de dezvoltare durabilă a activităţilor umane. 

 În paragrafele următoare vor fi enumerate activitățile permise a se desfăşura pentru 

fiecare dintre aceste zone, așa cum au fost reglementate prin OUG 57/2007.  

 

1. Zonele de protecţie strictă sunt acele zone din parcurile naţionale şi naturale, de mare 

importanţă ştiinţifică, ce cuprind atât rezervaţii ştiinţifice, cât şi zone sălbatice în care nu au 

existat intervenţii antropice sau nivelul acestora a fost foarte redus. În cadrul acestei categorii 

sunt permise doar activităţi de cercetare, educaţie ecologică, activităţi de ecoturism, cu 

limitările descrise în planurile de management (alin.2 si alin. 3, art. 22, OUG 57/2007). 

 

2. Zonele de protecţie integrală reprezintă acele zone ce cuprind cele mai valoroase 

bunuri ale patrimoniului natural din interiorul parcurilor naţionale şi naturale. În aceste zone de 

protecţie integrală, în afara perimetrelor rezervaţiilor ştiinţifice, sunt permise următoarele: 

a) ştiinţifice şi educative; 

b) activităţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţii-investiţii; 

c) utilizarea raţională a pajiştilor pentru cosit şi/sau păşunat numai cu animale domestice, 

proprietatea membrilor comunităţilor care deţin păşuni sau care deţin dreptul de utilizare 

                                                           
14

 Legislaţia naţională şi internaţională în sprijinul ariilor naturale protejate, 2017 



Strategia de conservare și protecție a naturii privind ariile protejate din județul Alba 2021-2026 

 
 

Page | 74  
 
 

a acestora în orice formă recunoscută prin legislaţia naţională în vigoare, pe suprafeţele, 

în perioadele şi cu speciile şi efectivele avizate de administraţia parcului, astfel încât să 

nu fie afectate habitatele naturale şi speciile de floră şi faună prezente; 

d)  localizarea şi stingerea operativă a incendiilor;  

e)  intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al reabilitării 

unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, cu avizul administraţiei ariei naturale 

protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, şi aprobate de către autoritatea publică 

centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor; 

f)  acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, cu avizul administraţiei ariei naturale 

protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, cu aprobarea autorităţii publice centrale 

pentru protecţia mediului şi pădurilor. În cazul în care calamităţile afectează suprafeţe de 

pădure, acţiunile de înlăturare a efectelor acestora se fac cu avizul administraţiei, în baza 

hotărârii consiliului ştiinţific, şi cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia 

mediului şi pădurilor; 

g) acţiunile de prevenire a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care nu necesită 

extrageri de arbori, şi acţiunile de monitorizare a acestora;  

h) acţiunile de combatere a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care necesită 

evacuarea materialului lemnos din pădure, în cazul în care apar focare de înmulţire, cu 

avizul administraţiei, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, cu aprobarea autorităţii 

publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor. 

 

3. Zonele-tampon sunt denumite zone de management durabil în parcurile naturale şi nu se 

includ în zonele cu protecţie integrală, strictă sau de dezvoltare durabilă a activităţilor umane şi 

care fac trecerea între zonele cu protecţie integrală şi cele de dezvoltare durabilă (alin.7, art. 22, 

OUG 57/2007).  

În zonele - tampon din parcurile naturale (de management durabil) sunt permise și se pot 

desfăşura următoarele activităţi:  

a) ştiinţifice şi educative; 

b) activităţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţii-investiţii; 

c)  utilizarea raţională a pajiştilor pentru cosit şi/sau păşunat numai cu animale 

domestice, de către proprietarii care deţin păşuni sau care deţin dreptul de utilizare a 

acestora în orice formă recunoscută prin legislaţia naţională în vigoare, pe suprafeţele, 

în perioadele şi cu speciile şi efectivele avizate de administraţia parcului, astfel încât 

să nu fie afectate habitatele naturale şi speciile de floră şi faună prezente; 

d)  localizarea şi stingerea operativă a incendiilor;  

e) intervenţiile pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării anumitor specii, 

grupuri de specii sau comunităţi biotice care constituie obiectul protecţiei, cu 

aprobarea planului de acţiune provizoriu de către autoritatea publică centrală pentru 
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protecţia mediului şi pădurilor, cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în 

baza hotărârii consiliului ştiinţific şi valabil până la intrarea în vigoare a planului de 

management; 

f)  intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al 

reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, cu avizul administraţiei 

ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, aprobate de către 

autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor; 

g) acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, cu avizul administraţiei ariei 

naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific şi, ulterior, cu aprobarea 

autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor. În cazul în care 

calamităţile afectează suprafeţe de pădure, acţiunile de înlăturare a efectelor acestora 

se fac cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului 

ştiinţific, aprobate ulterior de către autoritatea publică centrală pentru protecţia 

mediului şi pădurilor; 

h) activităţile de protecţie a pădurilor, acţiunile de prevenire a înmulţirii în masă a 

dăunătorilor forestieri, care necesită evacuarea materialului lemnos din pădure în 

cantităţi care depăşesc prevederile amenajamentelor, în baza hotărârii consiliului 

ştiinţific şi, ulterior, cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului 

şi pădurilor; 

i) activităţi tradiţionale de utilizare a unor resurse regenerabile, în limita capacităţii 

productive şi de suport a ecosistemelor, prin tehnologii cu impact redus, precum 

recoltarea de fructe de pădure, de ciuperci şi de plante medicinale, cu respectarea 

normativelor în vigoare. Acestea se pot desfăşura numai de persoanele fizice şi 

juridice care deţin/administrează terenuri în interiorul parcului sau de comunităţile 

locale, cu aprobarea administraţiei ariei naturale protejate; 

j) activităţi tradiţionale de cultivare a terenurilor agricole şi de creştere a animalelor, 

precum şi alte activităţi tradiţionale efectuate de comunităţile locale; 

k) lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor şi lucrări de conservare; 

l) aplicarea de tratamente silvice care promovează regenerarea pe cale naturală a 

arboretelor: tratamentul tăierilor de transformare spre grădinărit, tratamentul tăierilor 

grădinărite şi cvasigrădinărite, tratamentul tăierilor progresive clasice sau în margine 

de masiv, tratamentul tăierilor succesive clasice sau în margine de masiv, tratamentul 

tăierilor în crâng, în salcâmete şi în zăvoaie de plop şi salcie. În cazul arboretelor de 

plop euramerican se poate aplica şi tratamentul tăierilor rase în parchete mici, iar în 

arboretele de molid, tăieri rase pe parcelele de maximum 1 ha;  

m) activităţi de vânătoare cu avizarea cotelor de recoltă şi a acţiunilor de vânătoare de 

către administratorul ariei naturale protejate. Avizarea cotelor de recoltă de către 

administratorul ariei naturale protejate se face în baza hotărârii consiliului ştiinţific; 
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n) activităţi de pescuit sportiv. 

 

4. Zonele de dezvoltare durabilă a activităţilor umane sunt acele zone în care se permit 

activităţi de investiţii/dezvoltare, cu prioritate cele de interes turistic, dar cu respectarea 

principiului de utilizare durabilă a resurselor naturale şi de prevenire a oricăror efecte negative 

semnificative asupra biodiversităţii (alin.10, art.22, OUG 57/2007).  

În aceste zone sunt permise și se pot desfăşura următoarele activităţi, cu respectarea 

prevederilor din planurile de management: 

a)   activităţi de vânătoare, în zonele de dezvoltare durabilă din parcurile naturale; 

b)   activităţi tradiţionale de cultivare a terenurilor agricole şi de creştere a animalelor; 

c)   activităţi de pescuit sportiv, industrial şi piscicultură; 

d)  activităţi de exploatare a resurselor minerale neregenerabile, dacă această posibilitate   

este prevăzută în planul de management al parcului şi dacă reprezintă o activitate 

tradiţională; 

e)   lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor şi lucrări de conservare; 

f) aplicarea de tratamente silvice care promovează regenerarea pe cale naturală a 

arboretelor: tratamentul tăierilor de transformare spre grădinărit, tratamentul tăierilor 

grădinărite şi cvasigrădinărite, tratamentul tăierilor progresive clasice sau în margine 

de masiv, tratamentul tăierilor succesive clasice ori în margine de masiv, tratamentul 

tăierilor în crâng în salcâmete şi zăvoaie de plop şi salcie. În zonele de dezvoltare 

durabilă din parcurile naţionale se pot aplica tratamentul tăierilor rase în arboretele de 

molid pe suprafeţe de maximum 1 ha, precum şi tratamentul tăierilor rase în parchete 

mici în arboretele de plop euramerican. În zonele de dezvoltare durabilă din parcurile 

naturale se poate aplica şi tratamentul tăierilor rase în parchete mici în arboretele de 

molid pe suprafeţe de maximum 1 ha şi plop euramerican; 

g)  activităţi specifice modului de producţie ecologic de cultivare a terenului agricol şi 

creşterea animalelor, în conformitate cu legislaţia specifică din sistemul de agricultură 

ecologică; 

h)  alte activităţi tradiţionale efectuate de comunităţile locale; 

i)  activităţi de construcţii/investiţii, cu avizul administratorilor ariilor naturale protejate 

pentru fiecare obiectiv, conforme planurilor de urbanism legal aprobate. 

 

 În rezervaţiile naturale  sunt permise  numai acele intervenţii care au drept scopuri 

protejarea, promovarea şi asigurarea continuităţii existenţei obiectivelor pentru care au fost 

constituite, precum şi unele activităţi de valorificare durabilă a anumitor resurse naturale, 

respectiv: 

- activităţi de cercetare; 
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-  activităţi de utilizare a resurselor naturale care au drept scopuri protejarea, 

promovarea şi asigurarea continuităţii existenţei obiectivelor pentru care au fost 

constituite, precum şi unele activităţi de valorificare durabilă a anumitor resurse 

naturale. 

Schiţa de mai jos redă foarte sintetic în ce măsură sunt permise activităţile umane  în  

diferite  categorii  de  arii  protejate  definite  prin  legislaţia românească. 

 

Rezervații ştiinţifice – omul observator, cercetător (10-10.000 ha) 

Parcuri naționale – omul în principal turist/vizitator, activități tradiționale pe o parte din 

suprafață (1000-100.000 ha) 

Rezervații naturale – menținerea sau refacerea unor specii sau a locului lor de viață (10-

10.000 ha) 

Parcuri naturale – îmbinare de rezervații științifice, rezervații naturale și zone cu 

activitate   biosferei – 1 sau mai multe rezervații științifice și parcuri naturale/naționale și 

zone de dezvoltare durabilă (10.000-100.000 ha) 

Monumente ale naturii - să se prevină degradarea sau distrugerea cascadei, peșteră, 

pădure, chei, stânci etc. 

Rețeaua Natura 2000 - pot fi permise activităţi, unele dintre acestea necesare pentru 

menţinerea peisajelor (de exemplu, pajiştile montane),  cu condiţia ca siturile Natura 

2000 să îşi păstreze obiectul conservării 
Figura nr. 12: Restricţii de utilizare a resurselor naturale în funcție de categoria ariei naturale protejate 

 7.2 Activităţi interzise în ariile protejate 

 

Principiul de bază este acela potrivit căruia în perimetrele ariilor naturale protejate sau în 

vecinătatea acestora sunt interzise activităţile care pot să genereze un impact negativ semnificativ 

asupra speciilor sălbatice şi habitatelor naturale pentru care au fost desemnate. 

 De regulă,  sunt interzise activităţile din perimetrele ariilor naturale protejate de interes 

comunitar care pot să genereze poluarea sau deteriorarea habitatelor, precum şi perturbări ale 

speciilor pentru care au fost desemnate ariile respective, atunci când aceste activităţi au un efect 

semnificativ, având în vedere obiectivele de protecţie şi conservare a speciilor şi habitatelor. 

Pentru protejarea şi conservarea păsărilor sălbatice, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise 

activităţile din afara ariilor naturale protejate care ar produce poluarea sau deteriorarea 

habitatelor (alin.1, O.U.G. 57/2007). 

 

Construcţii  

În ariile protejate posibilitatea realizării unor construcţii se va reglementa prin planul de 

management al ariei respective. Autorizarea executării construcţiilor în parcuri naţionale, 

rezervaţii naturale, precum şi în celelalte zone protejate, de interes naţional, delimitate potrivit 
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legii, se face cu avizul conform al Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, Ministerului 

Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului. 

(art.8, alin.2, H.G. 525/1996); în funcţie de tipul lucrării pot fi necesare şi alte acte. 

Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor pe terenuri cu destinaţie forestieră 

este interzisă (art. 5 din Regulamentul general de urbanism, H.G. 525/1996), fiind interzisă 

diminuarea fondului forestier (art. 39, art. 40 și art. 41 din Codul silvic). În cazul construcţiilor 

existente în ariile naturale protejate, care nu sunt amplasate în zonele de dezvoltare durabilă, 

realizate cu respectarea legislaţiei, se permite întreţinerea sau refacerea lor, în caz de distrugere, 

fără posibilitatea extinderii acestora, cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza 

hotărârii consiliului ştiinţific (art. 29, alin.4, OUG 57/2007).  

 

Exploatarea masei lemnoase 

 La exploatarea masei lemnoase, trebuie folosite tehnologii de recoltare şi de scoatere a 

lemnului din pădure care să nu producă degradarea solului şi a malurilor apelor, distrugerea sau 

vătămarea seminţişului utilizabil58, a arborilor nedestinaţi exploatării, peste limitele admise 

(art.45, Cod silvic). 

 

 Braconaj  

Vânătoarea în fondurile cinegetice care cuprind şi arii naturale protejate este admisă 

numai cu respectarea condiţiilor prevăzute în planurile de management cinegetic şi în planurile 

de management al ariilor naturale respective (art.35, Legea 407/2006). 

 

 Pescuit  

Prin ordin al ministrului de resort se stabilesc caracteristicile tehnice şi condiţiile de 

folosire a uneltelor de pescuit, precum şi metodele de pescuit comercial în apele maritime şi 

continentale, în scopul realizării unui pescuit durabil în condiţiile minimalizării efectelor adverse 

asupra ecosistemelor acvatice şi speciilor auxiliare, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru 

Pescuit şi Acvacultură (art. 11, alin. 1, OUG 23/2008). 

 Perioadele şi zonele de prohibiţie ale pescuitului, precum şi zonele de protecţie ale 

resurselor acvatice vii se stabilesc anual la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi 

Acvacultură, prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al 

ministrului mediului şi gospodăririi apelor (art.12, alin.4, OUG 23/2008).  

 

Activităţi miniere 

 Efectuarea de activităţi miniere pe terenurile pe care sunt amplasate monumente istorice, 

culturale, religioase, situri arheologice de interes deosebit, rezervaţii naturale, zone de protecţie 

sanitară şi perimetre de protecţie hidrogeologică ale surselor de alimentare cu apă, precum şi 

instituirea dreptului de servitute pentru activităţi miniere pe astfel de terenuri sunt strict interzise; 
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excepţiile se stabilesc doar prin Hotărâre de Guvernului, cu avizul autorităţilor competente în 

domeniu şi cu stabilirea de despăgubiri şi alte măsuri compensatorii (art. 11, Legea 85/2003). 

 

 7.3. Activități permise și interzise în ariile naturale din județul Alba 
Tabelul nr. 11: Activități permise și interzise în ariile naturale din județul Alba 

Nr. 

crt. 

Cod arie Nume arie 

naturală 

protejată 

principală 

Activități permise Activități interzise 

1 ROSCI0253 Trascău  activitățile prevăzute în 

amenajamentele silvice sau studiile 

de amenajare, numai cu respectarea 

tuturor reglementărilor în vigoare și 

a prevederilor cuprinse în Planul de 

management al siturilor Natura 2000 

Trascău sau în prezentul regulament, 

până la intrarea în vigoare a Planului 

de management.; 

 tăierile rase se vor face numai pe 

parchete mici, de maxim 1ha; 

 vânătoare este permisă; 

 cultivarea terenurilor, cu respectarea 

regulilor impuse in regulamentul 

ariei; 

 cultivarea plantelor modificate 

genetic se va realiza doar cu avizul 

administratorului; 

 colectarea intensivă a fructelor de 

pădure, ciupercilor și melcilor de pe 

teritoriul siturilor Natura 2000 

Trascău se va face doar cu avizul 

administratorului;  

 exploatarea resurselor minerale de 

pe suprafața sau din vecinătatea 

siturilor Natura 2000 Trascău se va 

face doar cu avizul 

administratorului; 

 realizarea oricărui fel de construcții, 

cum ar fi: clădiri, infrastructură 

rutieră, canalizări, rețele de utilități, 

excavații, nivelări și altele 

asemenea, în intravilanul sau 

extravilanul localităţilor se face 

 activitățile care pot genera poluarea sau 

deteriorarea habitatelor, precum și 

perturbări ale speciilor pentru care 

aceste arii de interes comunitar au fost 

desemnate; 

 plantarea altor specii de arbori decât cei 

autohtoni pe terenurile care fac parte din 

fondul forestier, iar pe terenurile din 

afara fondului forestier este nevoie de 

avizul Administrației. Excepție de la 

avizare fac speciile ornamentale de pe 

terenurile intravilane; 

 în afară de situațiile în care se constată 

pagube materiale semnificative sau este 

pusă în pericol siguranța populației, 

recoltarea exemplarelor din speciile lup 

și râs de pe suprafața sau pe o rază de 

20 kilometri în jurul siturilor Natura 

2000 Trascău, în perioada 2016 – 2019, 

este strict interzisă; 

 curățirea terenurilor cu ajutorul focului 

este strict interzisă; 

 intervențiile de menținere a pajiștilor 

prin înlăturarea vegetației arbustive 

instalate pe grohotișurile și lapiezurile 

calcaroase cuprinse în siturile Natura 

2000 Trascău; 

 pășunatul în perioada 1 octombrie - 31 

mai; 

 exploatarea resurselor neregenerabile de 

pe suprafața zonei de protecție I și 

zonelor cu valoare ecologică ridicată; 

 amenajarea de microhidorcentrale pe 

cursurile de apă de pe suprafața siturilor 
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numai cu avizul administratorului; 

 pe suprafața zonelor cu valoare 

ecologică ridicată, construcțiile vor 

fi permise în situații excepționale. 

De la caz la caz, pot fi permise 

anumite lucrări de extindere, 

renovare, modernizare și 

reconstrucție.  

 turism şi educaţie, cu respectarea 

regulilor de vizitare potrivit 

prezentului regulament; 

 camparea pe teritoriul siturilor 

Natura 2000 Trascău este permisă pe 

domeniul public sau pe domeniul 

privat, cu acceptul proprietarului sau 

administratorului acestuia; 

 camparea în afara perimetrelor 

permise se poate face numai în 

următoarele situaţii:      a) pentru 

activitate de cercetare, cu aprobarea 

Administrației Natura 2000 Trascău;                                                               

b) pentru voluntarii care lucrează pe 

teritoriul siturilor Natura 2000 

Trascău, cu aprobarea 

Administrației, în situaţia în care 

sarcinile primite o impun;  

 în locurile de campare avizate este 

permisă aprinderea unui foc de 

tabără de dimensiuni reduse, cu 

respectarea regulilor de prevenire şi 

stingere a incendiilor și nu la mai 

puțin de 30 de metri de pădure; 

 organizarea de competiţii, festivaluri 

sau manifestări de grup de orice fel 

care presupun accesul pe suprafața 

siturilor Natura 2000 Trascău se face 

numai cu avizul administratorului; 

 amplasarea de panouri informative 

referitoare la arii naturale protejate 

și protecția naturii, pe suprafața 

siturilor Natura 2000 Trascău, se 

face numai cu acordul scris al 

Administrației Natura 2000 Trascău; 

 accesul cu mijloace de transport 

motorizate, în afara drumurilor 

publice, este permis, cu justificare, 

Natura 2000 Trascău este interzisă. (4) 

Amenajarea parcurilor fotovoltaice sau 

a turbinelor eoliene pe suprafața 

siturilor Natura 2000 Trascău este 

interzisă; 

 săparea de şanţuri în jurul corturilor sau 

utilizarea oricăror materiale de origine 

vegetală sub corturi; 

 este interzisă perturbarea liniștii pe 

traseele turistice, în locurile de campare 

sau în alte zone naturale unde s-ar putea 

deranja alte persoane sau fauna 

sălbatică; 

 utilizarea focului deschis cu excepţia 

focurilor aprinse la stâne, case de 

vacanță sau în tabere turistice 

organizate; 

 organizarea de manifestări sportive, 

culturale sau de orice altă natură, care 

prin specificul lor pot aduce prejudicii 

obiectivelor de conservare sau 

vizitatorilor, pe suprafața ariilor naturale 

protejate de pe suprafața siturilor Natura 

2000 Trascău; 

 abandonarea deșeurilor de orice fel, 

exceptând locațiile special destinate și 

semnalate ca atare; 

 degradarea oricăror exemplare ale unor 

specii de plante și animale de interes 

conservativ prezente pe suprafața 

siturilor Natura 2000 Trascău, sau a 

oricăror exemplare ale unor specii de 

plante și animale, a rocilor, 

speleotemelor, fosilelor și a oricăror 

altor eșantioane de origine naturală de 

pe suprafața rezervațiilor naturale de 

interes național aflate pe teritoriul 

siturilor Natura 2000 Trascău; 

 este interzisă distrugerea sau degradarea 

panourilor informative și indicatoare, a 

podețelor sau a oricăror altor elemente 

de infrastructură de vizitare; 

 deteriorarea, ruperea, scrijelirea, 

vopsirea ori vandalizarea prin alte 

mijloace, a valorilor naturale și turistice; 
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doar personalului Administrației 

Natura 2000 Trascău aflat în 

patrulare, echipelor Salvamont, 

echipelor Inspectoratului pentru 

Situații de Urgență, Poliției, 

Jandarmeriei Române, 

Administrației Naționale „Apele 

Române”, Gărzii Naționale de 

Mediu și Agențiilor de Protecție a 

Mediului aflate în timpul 

intervențiilor. Excepție de la această 

regulă fac deținătorii de locuințe și 

utilajele agricole; 

 zborul cu parapanta sau deltaplanul 

nemotorizate se va realiza în așa fel 

încât să nu aducă prejudicii speciilor 

de păsări care cuibăresc în zonele 

stâncoase de pe suprafața siturilor 

Natura 2000 Trascău, în perioada 15 

februarie - 15 iulie; 

 cercetarea științifică pe teritoriul 

siturilor Natura 2000 Trascău, va fi 

orientată cu precădere spre 

conservarea speciilor și habitatelor 

pentru care acestea au fost declarate; 

 cursurile de alpinism sau de ghizi 

sunt permise cu avizul avizul 

administratorului și acordul 

serviciilor publice Salvamont, dacă 

acestea sunt organizate şi conduse 

de instructori autorizaţi de Federaţia 

Română de Alpinism-Escaladă 

pentru alpinism, sau organizaţii 

abilitate pentru ghizi; 

 activitățile de antrenament, instrucție 

sau demonstrative derulate de 

serviciile speciale pe teritoriul 

siturilor Natura 2000 Trascău se vor 

organiza doar cu avizul 

administratorului. 

 utilizarea vehiculelor motorizate - ATV-

uri, motociclete, motorete, autovehicule 

offroad, în scop de agrement pe 

suprafața siturilor Natura 2000 Trascău, 

în afara drumurilor publice. 

  Rezervații/mo

numente 

incluse 

 prin excepție, sunt permise numai 

acele intervenții care au drept scop 

protejarea, promovarea și asigurarea 

continuității existenței obiectivelor 

pentru care respectivele rezervații 

naturale au fost constituite, precum 

 activități de utilizare a resurselor 

naturale.  

 vânătoarea; 

 pășunatul; 

 hrănirea sau nădirea exemplarelor din 

speciile de interes cinegetic este 
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și unele activități de valorificare 

durabilă a anumitor resurse naturale 

și numai cu avizul administratorului; 

 scoaterea definitivă sau temporară 

din circuitul agricol sau silvic de 

terenuri de pe raza rezervațiilor 

naturale protejate de interes naţional 

situate în cadrul siturilor Natura 

2000 Trascău se poate face numai 

pentru obiective care vizează 

asigurarea securităţii naţionale, 

asigurarea securităţii, sănătăţii 

oamenilor şi animalelor sau pentru 

obiectivele destinate cercetării 

ştiinţifice şi bunei administrări a 

ariei naturale protejate; 

 cercetare; 

interzisă, inclusiv la distanțe mai mici 

de 1km față de limitele acestora; 

 amplasarea stânelor pe teritoriul 

rezervațiilor naturale de interes național 

sau pe suprafața zonei de protecție I de 

pe suprafața siturilor Natura 2000 

Trascău.  

 pe suprafața zonei de protecție I sunt 

interzise orice lucrări de construcție; 

 Nu este permisă camparea în perimetrul 

ariilor naturale protejate de interes 

naţional și în zona cu valoare ecologică 

ridicată în lipsa avizului 

administratorului; 

 accesul publicului în peșterile de pe 

suprafața siturilor Natura 2000 Trascău 

în perioada 15 octombrie - 15 aprilie și 

15 mai - 15 august, este interzis. 

Excepție fac solicitările venite din 

partea unor entități cu profil de 

cercetare sau speologic, și numai cu 

avizul Comisiei Patrimoniului 

Speologic și cu avizul administratorului; 

2 ROSCI0119 Muntele Mare  circulația cu mijloace motorizate în 

perimetrul habitatelor  este permisă 

doar custodelui în timpul exercitării 

atribuțiilor legale legate de 

administrarea sitului, echipelor de 

cercetare, echipelor Salvamont, ale 

Jandarmeriei sau ale serviciilor 

medicale de urgență aflate în 

misiune, proprietarilor sau 

administratorilor de terenuri în 

scopul gestionării acestora cu 

înștiințarea prealabilă a custodelui 

sau personalului Ministerului 

Apărării Naționale în vederea 

gestionării bazei militare din sit; 

 amenajarea de drumuri tehnologice 

pentru exploatarea forestieră sau 

depozitarea de material lemnos 

extras, se face numai cu avizul 

administratorului; 

 activitățile de management a 

vânatului în fondurile de vânătoare 

nr. 9 Lupșa, nr. 10 Poșaga și nr. 41 

 în perimetrul habitatelor cuprinse în 

Formularul Standard al ROSCI0119 

Muntele Mare, este interzis accesul cu 

mijloace motorizate în afara rețelei de 

drumuri existente; 

 organizarea în perimetrul ROSCI0119 

Muntele Mare a unor competiții sportive 

cu mijloace motorizate.  

 utilizarea de metode chimice de 

combatere a dăunătorilor arboretelor; 

 exercitarea vânătorii în zona de liniște; 

 hrănirea sau nădirea exemplarelor din 

speciile de interes cinegetic la distanțe 

mai mici de 1 km față de limita 

ROSCI0119 Muntele Mare 

 popularea fondurilor de vânătoare cu 

suprafețe în ROSCI0119 Muntele Mare 

cu specii de interes cinegetic alohtone; 

 este interzisă recoltarea oricăror 

exemplare ale unor specii de animale 

sau plante care se află sub regim de 

protecție; 
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Valea Ierii, se vor efectua în 

conformitate cu prevederile 

legislației în vigoare și cu avizul 

administratorului; 

 prin excepție, recoltarea unor 

exemplare din speciile de interes 

cinegetic de pe suprafața 

ROSCI0119 Muntele Mare se poate 

face numai în scop științific, de 

cercetare sau din raționamente de 

ordin sanitar-veterinar sau în alte 

cazuri speciale, cu avizul custodelui; 

 prin excepție, este permisă 

recoltarea unor exemplare din aceste 

specii în scopuri științifice sau de 

cercetare cu avizul custodelui; 

 recoltarea unor exemplare 

aparținând unor specii de floră, 

faună, inclusiv ciuperci e face în 

condițiile respectării legislației în 

vigoare cu avizul custodelui; 

 schimbarea modului actual de 

folosință a terenurilor, altele decât 

cele pe care sunt instalate habitate de 

interes prioritar, se poate face numai 

cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare și cu avizul custodelui; 

 utilizarea pajiștilor cuprinse în 

ROSCI0119 Muntele Mare este 

permisă numai pentru proprietarii 

sau administratorii cu orice titlu ale 

acestora sau în baza unui contract 

încheiat cu aceștia; 

 amplasarea stânelor sau a altor 

amenajări agropastorale temporare 

se face la o distanță de minim 150 m 

față de cursurile de apă sau față de 

habitatele umede și cu consultarea 

administratorului; 

 amplasarea construcțiilor 

permanente în baza unor studii; 

 amplasarea construcțiilor 

agropastorale tradiționale temporare 

în perimetrul ROSCI0119 Muntele 

Mare se poate face cu respectarea 

legislației în vigoare și cu  avizul 

 se interzice schimbarea modului de 

folosință al oricăror categorii de 

terenuri, dacă prin aceasta se produce 

degradarea habitatelor de interes 

prioritar din sit; 

 efectuarea de drenări care ar putea să 

influențeze direct sau indirect starea de 

echilibru a habitatelor 3220 și 7110*; 

 curățarea pajiștilor prin incendiere; 

pajiștile nu vor fi scarificate, nu se vor 

utiliza amendamente calcice, iar 

fertilizarea cu îngrășăminte chimice se 

va face doar cu avizul custodelui; 

 amplasarea oricăror construcții dacă 

prin aceasta se produce degradarea 

habitatelor de interes prioritar din sit, 

singurele considerente care pot fi 

invocate pentru emiterea acordului de 

mediu, avizului de mediu sau avizului 

Natura 2000, după caz, fiind cele 

privind sănătatea sau siguranţa publică, 

anumite consecinţe benefice de 

importanţă majoră pentru mediu, alte 

motive imperative de interes public 

major asupra cărora s-a obţinut punctul 

de vedere al Comisiei Europene; 

 introducerea de specii alohtone; 

 este interzisă utilizarea focului deschis; 

 este interzisă perturbarea liniștii prin 

orice fel de mijloace, cu excepția 

situațiilor speciale legate de 

funcționarea bazei militare; 

 incendierea sau distrugerea prin orice 

mijloace a vegetației de pe suprafața 

sitului.  

 este interzisă abandonarea oricăror 

deșeuri; 

 deversarea de ape uzate; 

 utilizarea de detergenți pentru spălarea 

în ape; 

 realizarea de noi aducțiuni de apă în 

afara celor existente. 
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administratorului; 

 implementarea unor planuri 

urbanistice, a unor proiecte cu 

caracter imobiliar sau industrial-

energetic sau  realizarea de drumuri 

noi, pe terenuri ce nu adăpostesc 

habitate de interes prioritar, se poate 

face numai în baza unor studii, ale 

căror concluzii să demonstreze lipsa 

unui potențial impact negativ al 

acestora asupra biodiversității 

ROSCI0119 Muntele Mare, în baza 

unui punct de vedere emis de către 

Comisia pentru Ocrotirea 

Monumentelor Naturii din cadrul 

Academiei Române și cu avizul 

administratorului; 

 cercetare stiințifică; 

 intervenția pentru îndepărtarea unor 

specii invazive se poate face numai 

în baza unor studii sau la 

recomandarea forurilor abilitate, cu 

acordul administratorului sau sub 

coordonarea acestuia.  

 întreținerea marcajelor turistice, 

amplasarea unor indicatoare turistice 

sau panouri informative turistice se 

face numai cu avizul 

administratorului  

 deschiderea unor trasee turistice noi 

se face numai cu avizul custodelui, 

iar acestea se omologhează conform 

legilor în vigoare. Art. 49.  

 Camparea în perimetrul ROSCI0119 

Muntele Mare nu este permisă decât 

în locurile marcate de 

administratorului pe harta din Anexa 

nr. 3 la prezentul Regulament, cu 

acordul proprietarului terenului. 

Camparea în afara locurilor permise 

se poate face numai pentru 

desfășurarea unor activități de 

cercetare sau de management al 

ROSCI0119 Muntele Mare; 

 accesul în ROSCI0119 Muntele 

Mare a altor câini decât cei utilitari 
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folosiți de echipele serviciilor de 

urgență, de personalul bazei militare 

sau altora decât cei care însoțesc 

turmele de ovine și bovine este 

permis numai dacă aceștia sunt ținuți 

în lesă; 

 organizarea de competiții, 

concursuri, tabere, excursii, acțiuni 

educative sau orice fel de activități 

de grup, care presupun deplasarea în 

teren în perimetrul ROSCI0119 

Muntele Mare, se face numai cu 

anunțarea prealabilă și acordul 

administratorului; 

 desfășurarea activităților militare, 

custodele va fi informat despre 

derularea acesteia; 

 recoltare/capturare a speciilor 

sălbatice de floră și faună, în scopul 

comercializării acestora,  cu avizul 

administratorului. 

3 ROSCI0085 Frumoasa  lucrările prevăzute în 

amenajamentele silvice, cu 

respectarea obiectivelor de 

conservare a speciilor şi habitatelor 

de interes conservativ; 

 alte lucrări silvice decât cele 

prevăzute în amenajamentele silvice, 

precum cele necesare drept rezultat 

al unor calamităţi naturale de 

proporţii, doborâturi de vânt, de 

zăpadă, atacuri masive de Ipidae şi 

altele asemenea, pot fi executate cu 

respectarea prevederilor legale în 

vigoare, cu avizul administratorului; 

 amplasarea de noi căi de acces se 

face cu respectarea prevederilor 

legale; 

 scoaterea din circuitul silvic este 

permisă numai după realizarea 

procedurii de evaluare adecvată, cu 

avizul administraţiei, conform 

prevederilor legale; 

 activităţile de gospodărire a 

vânatului vor fi organizate şi 

desfăşurate în conformitate cu 

 sunt interzise planurile, proiectele și 

activitățile care pot genera un impact 

negativ semnificativ asupra habitatelor 

naturale și speciilor de floră și faună 

sălbatică de interes conservativ și/sau 

protective; 

 se interzice abandonarea de resturi de la 

exploatarea forestieră şi depozitarea de 

masă lemnoasă pe potecile şi căile de 

interes turistic, pe malurile râurilor, pe 

văi şi pâraie; 

 abandonarea  deşeurilor de orice fel în 

alte locuri decât cele amenajate în acest 

sens; 

 colectarea florei şi faunei sălbatice de 

interes comunitar şi/sau protectiv; 

 distrugerea, degradarea, respectiv 

colectarea în scopuri comerciale fără 

drept, a ciupercilor, plantelor, inclusiv 

medicinale, rocilor şi a oricăror 

eşantioane de origine naturală de orice 

fel precum și capturarea sau uciderea 

fără drept a animalelor sunt interzise; 

 tăierea, ruperea sau scoaterea din 
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prevederile legale în vigoare, 

precum şi cu prevederile  planului de 

management; 

 utilizarea păşunilor şi fâneţelor se 

realizează de către proprietarii care 

deţin dreptul de utilizare a acestora 

în orice formă recunoscută prin 

legislaţia naţională în vigoare; 

 păşunatul și/sau tranzitul animalelor 

domestice se face conform 

prevederilor legale și a regulilor 

prevăzute în regulamentul ANP; 

 scoaterea din circuitul agricol este 

permisă numai după realizarea 

procedurii de evaluare adecvată, cu 

avizul administraţiei, conform 

prevederilor legale. 

 activităţile de exploatare a resurselor 

solului şi subsolului pot fi realizate 

numai în zonele autorizate conform 

legilor în vigoare şi cu avizul 

Administratorului emis în cadrul 

procedurii de reglementare de 

mediu; 

 amplasarea şi amenajarea 

construcţiilor este reglementată de 

Regulamentele Locale de Urbanism 

aferente Planurilor Urbanistice 

Generale specifice fiecărei comune 

în parte, cu excepția panourilor 

informative, refugiilor salvamont, 

traseelor turistice sau tematice 

pentru care este necesar doar avizul 

administratorului sitului; 

 iniţierea, amenajarea, întreţinerea 

curentă şi omologarea traseelor 

turistice de pe teritoriul Sitului de 

importanţă comunitară ROSCI0085 

Frumoasa și al Ariei de protecţie 

specială avifaunistică ROSPA0043 

Frumoasa se face în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 

77/2003 privind instituirea unor 

măsuri pentru prevenirea 

accidentelor montane și organizarea 

activității de salvare în munți, 

rădăcini a arborilor, puieţilor sau 

lăstarilor, precum şi însuşirea celor rupţi 

sau doborâţi de fenomene naturale, de 

către vizitatori, sunt interzise; 

 este interzisă perturbarea agresivă și 

nejustificată a liniştii prin orice fel de 

mijloace, pe traseele turistice, în locurile 

de campare sau în jurul cabanelor; 

 utilizarea mijloacelor de transport 

motorizate în perimetrul rezervaţiilor 

naturale, excepţia celor cu regim special 

precum servicii publice, administrația 

publică locală sau alte autorități publice 

abilitate; 

 sunt strict interzise distrugerea sau 

degradarea panourilor informative sau 

indicatoare, a plăcilor, stâlpilor, a 

semnelor de marcaj existente, precum şi 

a amenajărilor tehnice de siguranţă de 

pe traseele turistice; 

  este strict interzisă degradarea 

refugiilor, adăposturilor, podeţelor, a 

marcajelor turistice sau a oricărei alte 

construcţii sau amenajări de pe teritoriul  

ariilor naturale protejate; 

 folosirea detergenţilor pentru spălare în 

apele curgătoare sau lacuri este 

interzisă, de asemenea este strict 

interzisă spălarea animalelor, a 

autovehiculelor, motocicletelor, 

bicicletelor sau a altor obiecte de orice 

fel în apele curgătoare sau lacuri de pe 

teritoriul ariilor naturale protejate; 

 accesul liber, fără lesă al câinilor de 

companie în fond forestier în afara 

drumurilor publice, forestiere și 

traseelor turistice nu este permis în 

perioada aprilie-iulie;  

 formaţiile Salvamont şi patrulele 

organizate în scop de pază pot folosi în 

acţiunile lor câini utilitari. 

 este strict interzisă defrişarea vegetaţiei 

lemnoase de orice fel pentru foc. 

 este strict interzisă aprinderea focului pe 

păşuni, fâneţe şi în fondul forestier cu 
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responsabilitatea realizării şi 

întreţinerii marcajelor turistice şi a 

amenajărilor tehnice de siguranţă 

revenind Serviciului Public 

Salvamont; 

 vizitare; 

 focurile în spaţii deschise sunt 

permise doar în vetrele special 

amenajate în acest sens, vor fi 

respectate normele de prevenire şi 

stingere a incendiilor; 

 cercetare, explorare, cartare, 

monitorizare sunt permise cu avizul 

administratorului. 

excepţia locurilor special amenajate. 

Rezervații 

incluse 

 scoaterea definitivă sau temporară 

din circuitul agricol a terenurilor 

incluse în rezervaţiile naturale de pe 

teritoriul Sitului de importanţă 

comunitară ROSCI0085 Frumoasa și 

al Ariei de protecţie specială 

avifaunistică ROSPA0043 

Frumoasa, se poate realiza numai 

pentru obiectivele care vizează 

asigurarea securităţii naţionale, 

asigurarea securităţii, sănătăţii 

oamenilor şi animalelor sau pentru 

obiectivele destinate cercetării 

ştiinţifice şi bunei administrări a 

ariei naturale protejate; 

 amplasarea de construcţii, cu excepţia 

celor necesare pentru buna administrare 

a ariilor protejate. 
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VIII. ANALIZA SWOT 

 

Puncte tari (+) Puncte Slabe (-) 

+ peste 25% din teritoriul județului Alba are 

statut de arie protejată (25 Situri Natura 2000, 

84 de arii naturale de interes național și 93 de 

arii de interes județean); 

+ capital natural valoros ridicat; 

+ existența unui cadru legal de înființare, 

organizare și funcționare a Siturilor 

Natura2000 (proceduri, acte administrative) 

cu efecte asupra deciziilor publice locale; 

+ 8 arii protejate de interes comunitar și 37 de 

arii protejate de interes național au plan de 

management aprobat; 

+ accesibilitate înspre/ dinspre AP; 

+ cunoașterea coordonatelor de delimitare 

a Siturilor N2000; 

+ existența traseelor turistice; 

+ existenta unui coridor ecologic la nivel 

judeţean 

+ cadrul legal pentru acordarea de 

compensații pentru proprietarii ori 

concesionarii de terenuri din ariile protejate; 

+ existența traseelor turistice. 

 

- 17 arii protejate de interes comunitar și 47 de 

arii naturale de interes național nu au plan de 

managament aprobat; 

- lipsa coordonatelor de delimitare a arii naturale 

de interes național și județean, aprobate printr-

un act normativ; 

- lipsa planificării strategice a amenajării 

teritoriului în vederea creării unei infrastructuri 

verzi la nivel județean; 

- lipsa desemnării oficiale a coridoarelor 

ecologice la nivelul întregului județ;  

- lipsa unei evaluări riguroase a capitalului 

natural de la nivelul județului; 

- lipsa acordării de compensaţii pentru 

respectarea prevederilor restrictive din planul de 

management al ariei naturale protejate ori pentru 

măsurile de conservare instituite pentru 

proprietarii ori concesionarii de terenuri din 

ariile protejate;  

- capacitate redusă a administratorilor/custozilor 

de a comunica eficient cu factorii interesați; 

- lipsa unei rețele de trasee/poteci/circuite care 

să pună în valoare capitalul natural al ariilor 

protejate; 

- restricționarea comunităților locale ca rezultat 

al regimului de management al ariilor protejate; 

- număr redus de profesioniști cu experiență, 

implicați în desemnarea și/sau administrarea 

ariilor naturale protejate; 

- nivel redus de educație ecologică/pierderea 

tradițiilor populației din ariile naturale protejate. 

Oportunități Amenințări 

+ posibilitatea de acces la fonduri 

nerambursabile în scopul soluționării 

problemelor de mediu – de ex. programele 

- legislatia incompletă/ambiguă; 

- capacitate de planificare redusă pentru 

reprezentanții administrației publice dar și pentru 
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operaționale pentru perioada 2021-2026; 

+ deschiderea și promovarea la nivel 

european și național a valorilor ariilor 

protejate; 

+ promovarea tehnologiilor noi, ecologice 

pentru investițiile ce se realizează în județ; + 

implicarea agenților economici în diferite 

proiecte de mediu desfășurate la nivelul 

județului; 

+ dezvoltarea controlată a unui tip de turism 

specific: birdwatching, ture pe munte, 

observații de specii de animale și sau plante, 

etc.; 

+  adaptare, corelare, integrarea politicilor 

județene în politicile de rang superior (UE, 

global); 

+ dezvoltarea activităților de ecoturism în 

cadrul ariilor protejate; 

+ revitalizarea vechilor tradiții  și dezvoltarea 

comunităților rurale; 

 

 

 

administratori/custozii ariilor protejate care nu  

gândesc în termeni de strategii, ci doar la faza de 

realizare/implementare a plan de management; 

- necorelare între planificarea autoritaților 

administrative şi cele sectoriale; 

- presiunea necontrolată pe care factorii antropici 

o execută asupra biodiversității; 

- necorelarea între managementul ariilor 

protejate și direcțiile de dezvoltare locale, plan 

management AP vs. plan de dezvoltare locală; 

- fragmentarea habitatelor datorate schimbării 

utilizării terenurilor; 

- deteriorarea habitatelor datorate utilizării 

necorespunzătoare; 

- înlocuirea speciilor valoroase cu specii mai 

puțin valoroase din punct de vedere economic; 

- exploatarea resurselor naturale într-un mod 

irațional; 

- educația precară datorată unui sistem de 

învățământ deficitar, care să determine un 

comportament activ pro-natură atât la nivelul 

individului, cât și la nivelul comunității; 

- presiunea asupra ariilor protejate ca urmare a 

tendinței de creștere economică, ariile protejate 

fiind percepute ca o piedică în calea dezvoltării, 

ceea ce antrenează degradarea acestora sub 

pretextul încurajării dezvoltării, în situația 

existenței unei necorelări a legislației din alte 

sectoare cu prevederile din legislația de mediu; 

IX. VIZIUNE, OBIECTIVE STRATEGICE ȘI PLANUL DE ACȚIUNE 

 

Existența unei strategii de conservare și protecție a naturii privind ariile protejate la nivel 

județean, acceptată și recunoscută la toate nivelurile instituționale, reprezintă baza de realizare a 

cadrului funcțional proprice protecției și conservării valorilor naturale ale județului. 

 Strategia este un rezultat al necesității tot mai acute de centralizare într-un document 

unitar a direcţiilor de acţiune, a obiectivelor de dezvoltare pe termen mediu şi lung pe parte de 

mediu. Aceasta devine un instrument util pentru procesul de dezvoltare locală, regională şi 



Strategia de conservare și protecție a naturii privind ariile protejate din județul Alba 2021-2026 

 
 

Page | 90  
 
 

naţională ce va servi drept bază de plecare pentru realizarea viitoarelor strategii de dezvoltare 

și va sprijini autorităţile publice din judeţ în acţiunea de luare a deciziilor cu privire la 

obiectivele de dezvoltare, inclusiv prin atragere de investiţii publice sau private. 

 9.1. Viziune 

Viziuna privind conservarea și protecția naturii din județul Alba pentru următorii ani este 

„un județ verde capabil să conserve valorile naturale și culturale prin realizarea unui 

management eficace și eficient al ariilor naturale protejate, în beneficiul comunităților locale, 

care să contribuie la îmbunătățirea calității vieții. 

 9.2. Obiective  

Pornind de  la  disfuncțiile  și  oportunitățile  de dezvoltare  sectoriale  identificate  la  

nivelul teritoriului în capitolul de analiză diagnostic și analiza SWOT, precum și pe baza 

discuțiilor din cadrul grupurilor de lucru, au fost identificate și definite obiective strategice care 

au în vedere evitarea  materializării  amenințărilor,  atât  prin  eliminarea punctelor  slabe,  cât  și  

prin valorificarea punctelor tari și a oportunităților. 

Obiectivele strategice generale indentificate sunt: 

 O1 – Protejarea integrată a patrimoniului natural al județului Alba 

 O2 – Management eficient în interesul comunităților locale 

 O3 – Valorificare durabilă a capitalului natural 

 

 

 



 9.3. Plan de acțiune 

Nr. 

crt 

Acțiuni Responsabili Surse de finanțare Perioadă de 

implementare 

O1– Protejarea integrată a patrimoniului natural al județului Alba 

 1 Constituirea unei baze de date a ariilor naturale protejate (ANP); Consiliul Județean Alba - 2021 - 2026 

2 Încheierea de parteneriate strategice administrațiile ANP în vederea 

informării și constientizării; 

Consiliul Județean Alba 

Administrațiile ANP 

- 2021-2026 

3 Evidenţierea ariilor naturale protejate şi coridoarelor ecologice; Consiliul Județean Alba 

Autoritățile publice locale, 

Agenţia Naţională de Cadastru 

şi Publicitate Imobiliară 

Autoritatea publică centrală 

pentru agricultură; 

Autoritățile publice locale. 

- 2021-2026 

4 Creșterea gradului de conștientizare și sensibilizare a populației cu 

privire la valorile din ANP; 

 

 

Consiliul Județean Alba 

Administrațiile ANP 

 

Buget CJAlba/ 

Administratori ANP 

 

2021-2022 

5 Elaborarea unei enciclopedii biologice a județului Alba; Consiliul Județean Alba Fonduri europene/ 

Fonduri 

guvernamentale/ 

Fonduri locale 

2021-2024 

6 Centru de vizitare a siturilor natura 2000 din judetul Alba; Consiliul Județean Alba Fonduri europene/ 

Fonduri 

guvernamentale/ 

Fonduri locale 

2023-2026 

O2 – Management eficient în interesul comunităților locale 

7 Elaborarea şi actualizarea unei baze de date cu producători de 

produse tradiționale din ANP, pe domenii de activitate și promovarea 

acestora; 

Consiliul Județean Alba 

Administrațiile ANP 

 

- 2021-2022 

8 Elaborarea și actualizarea unei baze de date cu privire la atelierele 

meşteşugăreşti, inclusiv a unor puncte de vânzare existente și 

promovarea acestora; 

Consiliul Județean Alba 

Administrațiile ANP 

- 2021-2022 

9 Realizarea/Promovarea unor propuneri de afaceri/investiții specifice 

zonei care să fie puse la dispoziția comunităților locale; 

Consiliul Județean Alba 

Administrațiile ANP 

UAT 

- 2025-2026 
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10 Realizarea unei strategii integrate de vizitare a ariilor naturale 

protejate la nivelul jud. Alba; 

Consiliul Județean Alba 

Administrațiile ANP 

- 2022-2024 

O3 – Valorificare durabilă a capitalului natural 

11 Identificarea valorilor speciale ale ariei protejate care o fac să fie 

deosebită şi într-un fel unică în județ, regiune sau ţară (chei, peșteri, 

monumente ale naturii, etc.); 

Consiliul Județean Alba 

Administrațiile ANP 

 

- 2021-2022 

12 Identificarea activităților de petrecere a timpului liber în interiorul și 

în jurul ariilor naturale protejate; 

Consiliul Județean Alba 

Administrațiile ANP 

 

- 2021-2022 

13 Crearea unei baze de date cu toate traseele tematice existente în ANP, 

cu precizarea dacă sunt omologate sau nu; 

Consiliul Județean Alba 

Administrațiile ANP 

 

- 2021-2022 

14 Identificarea de trasee tematice care să pună în valoare patrimoniul 

natural al ANP, cu un impact minim asupra acestuia; 

Consiliul Județean Alba 

Administrațiile ANP 

Buget CJAlba/ 

Administratori ANP/ 

UAT 

2022-2024 

15 Stabilirea unor locuri de observație/ fotografie/filmare a elementelor 

de floră/faună/monumente ale naturii; 

Consiliul Județean Alba 

Administrațiile ANP 

- 2021-2022 

16 Realizarea și publicarea unei hărți generale a județului Alba cu trasee 

turistice/ tematice/ alpinism/ ciclism/ ski de tură cu precizarea 

gradului de dificultate pentru județul Alba; 

Hărțile vor preciza și locurile de campare existente; 

Consiliul Județean Alba 

Administrațiile ANP 

- 2024-2025 

17 Realizarea unui portofoliu al ariilor naturale protejate existente in 

judeţul Alba, cu prezentarea valorilor speciale, a regulilor de vizitare 

şi a activităţilor permise.  

Consiliul Județean Alba 

Administrațiile ANP 

Buget CJAlba/ 

Administratori ANP/ 

UAT 

2025-2026 



X. MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII PLANULUI DE ACȚIUNE 

 10.1. Implementarea Strategiei de conservare și protecție a naturii privind ariile 

protejate din județul Alba 

 

 Implementarea se concretizează în realizarea obiectivelor definite în strategie, având la  

baza procesul de transformare a resurselor disponibile (materiale, financiare, umane) în rezultate 

calitative și cantitative, astfel încât strategia să-și îndeplinească misiunea asumată. 

 Implementarea strategiei se va face în contextul intercondiționalității cu alte strategii 

elaborate la nivelul Județului Alba. 

 În cadrul acestei etape se vor realiza acțiunile, activitățile, măsurile necesare concretizării 

obiectivelor propuse prin strategie. Fiecare activitate/inițiativă cuprinsă în Planul de acțiuni al 

Strategiei de conservare și protecție a naturii privind ariile protejate din județul Alba, ce urmează 

a fi implementată, va avea la baza obiectivele specifice stricte, planul activităților necesare, 

indicatorii de monitorizare, perioada dedesfășurare, persoanele responsabile în proiect și 

partenerii implicați în realizarea proiectului, sursele de finanțare, etc. 

 

 Schema de implementare a strategiei este: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PLAN DE ACȚIUNE 

ACȚIUNE/ACTIVITATE 

Resurse necesare: 

 - financiare; 

 - umane; 

 - materiale; 

 

Obiective 

Mijloace 

IMPLEMENTARE 

REZULTATE 
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 Mecanisme de implementare 

 Implementarea Strategiei de conservare și protecție a naturii privind ariile protejate din 

județul Alba implică: 

A. O structură interinstituțională; 

B. O structură de resurse umane; 

C.  Un portafoliu de metode și instrumente de implementare. 

 Structura interinstituțională 

 

 

Figura nr. 13:  Structura interinstituțională pentru implementarea strategiei 
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 Consiliul Județean Alba: 

 

 1. Asigură coordonarea implementării planului de acțiuni prin desemnarea unei echipe de 

management; 

 2. Monitorizează implementarea; 

 3. Evaluează implementarea; 

 4. Revizuiește planul de acțiuni, dacă este cazul. 

 

 Instituții/organizații partenere 

 

1. Desemnează un responsabil din partea instituției care sa facă parte din echipa de 

implementare a Strategiei; 

2. Participă la implementarea activităților specifice alături de alți parteneri; 

3. Coordonează implementarea anumitor activități, conform planului de acțiune; 

4. Raportează implementarea activităților pe care le coordonează; 

5. Participa la revizuirea planului de acțiuni, dacă este cazul. 

 

A. Structura de resurse umane 

 

Structura de resurse umane este formată din: 

1. Echipa de management a CJ Alba; 

2. Reprezentanți instituționali. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echipa de management a CJ Alba 

este formată din: 

- manager 

- responsabil tehnic 

- responsabil juridic 

- responsabil economic 

 

Responsabili ai partenerilor: 

- UAT 

- APM 

- ANANP 

- Administrator/custozi Arii 

naturale protejate 

- GNM 

- Alţi parteneri; 
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Activități specifice echipei de implementare 

 

● Reprezintă instituția în cadrul activităților specifice; 

● Asigura comunicarea interinstituțională; 

● Participă, organizează, coordonează și implementează în cadrul instituției proprii, 

activități specifice; 

● Participă, organizează, coordonează și implementează activitățile specifice în cadrul 

evenimentelor organizate în implementarea strategiei. 

 

Activități conexe de pregătire a echipelor de management și implementare 

 

● Desemnarea echipelor prin dispoziție a conducerii instituției; 

● Formarea profesională a echipelor de management al strategiei pe următoarele domenii: 

comunicare, elaborare instrumente de lucru pentru implementare și monitorizare, utilizarea 

mijloacelor moderne de prezentare și comunicare instituțională, coordonare și colaborare 

interinstituțională, planificare, prelucrare și stocare date, întocmire baze de date specifice, 

formare tehnică ce ţin de ariile naturale protejate etc. 

● Metode de lucru: workshop, prezentare publică, dezbatere, comunicare, instruire, 

comunicare online, etc. 

 

B. Portafoliu de metode și instrumente de implementare 

 Punerea în practică a unui astfel de demers strategic implică mobilizarea tuturor factorilor 

interesați din Județul Alba, rezolvarea problemelor necesitând participarea mai multor instituții și 

o serie de măsuri succesive și complementare. 

 Deși coordonarea acțiunilor și atingerea țintelor asumate sunt în responsabilitatea 

Consiliului Județean, metodele și instrumentele de intervenție ale acestuia sunt limitate. Ca 

urmare, pentru o dezvoltare corectă, cu beneficii pentru toți factorii implicați, obiectivele 

stabilite a fi îndeplinite necesită atât acțiuni comune dar și acțiuni independente ale partenerilor 

care să contribuie la un scop comun. 

 Plaja posibilelor instrumente și metode de implementare este destul de amplă. În 

atingerea obiectivelor propuse vor fi folosite metode și instrumentele deja cunoscute de către 

echipa de implementare dar și unele care pot fi inovate în pregătirea sau desfășurarea unei acțiuni 

concrete. 

 În funcție de natura intervenției lor, metodele și instrumentele de implementare a 

strategiei pot fi grupate în patru categorii: 

o reglementative: acorduri, hotărâri, decizii, modificări legislative, etc; 

o financiare: parteneriate public-private, investiții publice, sponsorizări, etc; 
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o de comunicare: campanii de conștientizare și educare, de informare, de 

promovare, etc; 

o acțiune directă: utilizarea mijloacelor existente. 

 Metodele și instrumentele optime de implementare vor fi alese de către echipa de 

management interinstituțional, în funcție de specificul acțiunilor, de specificul partenerilor 

implicați și de specificul țintelor propuse, urmând ca acestea sa fie ajustate în vederea obținerii 

celor mai bune rezultate posibile. 

 

 10.2. Monitorizare și evaluare 

 

 Monitorizarea implementării strategiei, ca întreg și a acțiunilor concrete urmărește 

realizarea obiectivelor în contextul acțiunilor/activităților propuse, a resurselor umane, materiale 

și financiare alocate, respectarea planificărilor în timp, buna funcționare a parteneriatelor 

generale sau individuale pe proiecte, performanțele echipelor de implementare, etc. 

 În cazul apariției de devieri de la planificare, a situațiilor de criză sau de forță majoră, 

modificări ale elementelor de precondiție, apariția de reacții negative sau neașteptate din partea 

participanților la strategie sau proiect, etc. activitatea de monitorizare va genera acțiuni de 

ajustare – restructurare – alocări suplimentare, prin care să se asigure cele mai eficiente și 

raționale soluții de remediere și readucere a Strategiei sau proiectelor pe sensul de implementare 

prevăzut și, astfel, să se asigure realizarea impactului așteptat. 

 

 Cine face monitorizarea? 

 

 ● Echipa de management instituțional. 

  

 Ce monitorizează? 

 

 ● Activitatea echipei de implementare; 

 ● Planul de acțiuni aferent Strategiei; 

 ● Calitatea implementării; 

 ● Gestiunea termenelor stabilite. 

 

 Cum ? Prin ce mijloace? 

 

 ● Rapoarte de progres realizate de echipa de implementare prin intermediul 

departamentului de planificare; 

 ● Întâlniri semestriale/anuale de analiză a stadiului implementării între echipa de 

management instituțional și echipa de implementare a strategiei; 
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 ● Participarea la activități organizate de echipa de implementare și departamentul de 

planificare. 

  

 Evaluarea rezultatelor şi impactului implementării planului de acţiuni 

 Sistemul de evaluare permite să se aprecieze în ce măsură strategia și proiectele 

componente și-au atins obiectivele propuse, iar rezultatele tangibile și intangibile sunt cele 

prevăzute, în termeni de eficiență, calitate și cantitate. 

   

 Evaluarea se realizează la trei momente cheie: 

  

 ➔ Evaluarea anterioara începerii acțiunii: se evaluează impactul potențial al acțiunii și 

corectitudinea presupunerilor, constituind un element important de decizie asupra oportunității 

proiectului/acțiunii; 

 ➔ Evaluarea intermediară a acțiunii: se efectuează la jumătatea perioadei de 

implementare, analizând cursul corect al acțiunii și rezultatele intermediare; 

 ➔ Evaluarea finală: se realizează după finalizarea unei activități/proiect, imediat sau/și 

după anumite perioade, pentru a analiza dacă au fost atinse rezultatele prevăzute. 

  

 Pentru realizarea monitorizării și evaluării, atât la nivel de strategie cât și la nivel de 

acțiune individuală, se pot utiliza indicatori de progres, la nivel de strategie și indicatori de 

impact și de rezultat, la nivel de acțiuni concrete. 

  

 Metodologia de evaluare are la bază următoarele: 

 

 gradul de realizare a indicatorilor; 

 eficiența implementării strategiei; 

 impactul efectiv în termeni de eliminare a problemelor sau de valorificare a șanselor care 

au stat la baza Strategiei; 

 sustenabilitatea rezultatelor obținute; 

 mecanismele cauzale care au stat la baza succesului sau insuccesului în implementarea 

priorităților strategiei; 

 eventualele efecte secundare neplanificate; 

 lecțiile învățate din implementarea actualei strategii pentru exercițiile de planificare 

viitoare. 
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Glosar de termeni 
 

 ANANP- Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate; 

 PM – plan de management; 

 arie naturală protejată - zona terestră şi/sau acvatică în care există specii de plante şi 

animale sălbatice, elemente şi formaţiuni biogeografice, peisagistice, geologice, 

paleontologice, speologice sau de altă natură, cu valoare ecologică, ştiinţifică ori culturală 

deosebită, care are un regim special de protecţie şi conservare, stabilit conform 

prevederilor legale; 

 sit de importanţă comunitară - situl/aria care, în regiunea sau în regiunile biogeografice în 

care există, contribuie semnificativ la menţinerea ori restaurarea la o stare de conservare 

favorabilă a habitatelor naturale prevăzute în anexa nr. 2 sau a speciilor de interes 

comunitar prevăzute în anexa nr. 3 şi care contribuie semnificativ la coerenţa reţelei 

"Natura 2000" şi/sau contribuie semnificativ la menţinerea diversităţii biologice în 

regiunea ori regiunile biogeografice respective. Pentru speciile de animale cu areal larg 

de răspândire, siturile de importanţă comunitară trebuie să corespundă zonelor din areal 

în care sunt prezenţi factori abiotici şi biotici esenţiali pentru existenţa şi reproducerea 

acestor specii; 

 arii de protecţie specială avifaunistică - ariile naturale protejate ale căror scopuri sunt 

conservarea, menţinerea şi, acolo unde este cazul, refacerea la o stare de conservare 

favorabilă a speciilor de păsări şi a habitatelor specifice, desemnate pentru protecţia de 

păsări migratoare, 

 reţea ecologică "Natura 2000" - reţeaua ecologică europeană de arii naturale protejate şi 

care cuprinde arii de protecţie specială avifaunistică, stabilite în conformitate cu 

prevederile Directivei 79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice şi arii speciale 

de conservare desemnate de Comisia Europeană şi ale Directivei 92/43/CEE privind 

conservarea habitatelor naturale, a faunei şi florei sălbatice; 

 parcurile naturale sunt acele arii naturale protejate ale căror scopuri sunt protecţia şi 

conservarea unor ansambluri peisagistice în care interacţiunea activităţilor umane cu 

natura de-a lungul timpului a creat o zonă distinctă, cu valoare semnificativă peisagistică 

şi/sau culturală, deseori cu o mare diversitate biologică. 

 monumente ale naturii sunt acele arii naturale protejate ale căror scopuri sunt protecţia şi 

conservarea unor elemente naturale cu valoare şi semnificaţie ecologică, ştiinţifică, 

peisagistică deosebite, reprezentate de specii de plante sau animale sălbatice rare, 

endemice ori ameninţate cu dispariţia, arbori seculari, asociaţii floristice şi faunistice, 

fenomene geologice - peşteri, martori de eroziune, chei, cursuri de apă, cascade şi alte 

manifestări şi formaţiuni geologice, depozite fosilifere, precum şi alte elemente naturale 

cu valoare de patrimoniu natural prin unicitatea sau raritatea lor. 
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 rezervaţiile naturale sunt acele arii naturale protejate ale căror scopuri sunt protecţia şi 

conservarea unor habitate şi specii naturale importante sub aspect floristic, faunistic, 

forestier, hidrologic, geologic, speologic, paleontologic, pedologic. Mărimea lor este 

determinată de arealul necesar asigurării integrităţii elementelor protejate; 

 biodiversitate - reprezintă variabilitatea organismelor din cadrul ecosistemelor terestre, 

marine, acvatice continentale și complexele ecologice;  

 O.M. – Ordin de ministru; 

 POIM – Programul Operațional Infrastructură Mare; 

 IUCN - Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii și a Resurselor Naturale. 
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