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1.5. Elemente generale ale Planului de management 
 

1.5.1. Scopul planului de management 
 
Scopul planului de management este acela de a promova un model de gestiune care 
să permită dezvoltarea durabilă a comunităţilor umane şi conservarea speciilor şi 
habitatelor de interes comunitar, a diversităţii biologice şi a celorlalte valori ale 
mediului natural din aria protejata Muntioru-Ursoaia. Planul de management 
urmăreşte integrarea obiectivelor de conservare şi protecţie a speciilor şi habitatelor 
de interes national si comunitar, educaţia, informarea şi implicarea publicului în 
gestionarea patrimoniului sitului Natura 2000.  
 
 

1.5.2. Obiectivele planului de management 
 
Plecand de la argumentele care au stat la baza desemnarii acestui areal ca Sit de 
Importanta Comunitara in cadrul Retelei Ecologice Natura 2000  au fost stabilite 
in baza consultarii cu grupurile de interese un set de obiective generale si specifice. 
 
 

Siturile de importanta comunitara  sunt definite ca fiind situl/aria care, în 
regiunea sau în regiunile biogeografice în care exista, contribuie semnificativ la 
mentinerea ori restaurarea la o stare de conservare favorabila a habitatelor naturale 
prevazute în anexa nr. 2 la OUG 57/2007 sau a speciilor de interes comunitar 
prevazute în anexa nr. 3  la OUG 57/2007 si care contribuie semnificativ la coerenta 
retelei "Natura 2000" si/sau contribuie semnificativ la mentinerea diversitatii 
biologice în regiunea ori regiunile biogeografice respective.  
 
In mare aceste obiective vizeaza asigurarea statutului de conservare a speciilor 
si habitatelor naturale de interes conservativ national si/sau comunitar, 
asigurarea rolului de zona de gestionare durabilă a resurselor cu rol de coridor 
ecologic in cadrul Retelei Ecologice Locale pentru Conservarea Carnivorelor 
Mari dar si conservarea peisajului actual prin mentinerea si incurajarea 
activitatilor antropice traditionale. 
 

Obiectivele planului de management sunt: 

 Asigurarea statutului favorabil de conservare al speciilor si habitatelor naturale 
de importanta nationala si comunitara din aria protejata Muntioru-Ursoaia;  
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 Protejarea cadrului natural si a peisajului din aria protejata Muntioru-Ursoaia; 
 

 Menţinerea unor efective viabile de carnivore mari în partea de vest a judeţului 
Vrancea, în cadrul reţelei ecologice de protecţie a acestora, şi conectate la 
habitatele carnivorelor mari din România; 

 
 Încurajarea comunităţilor locale în vederea dezvoltării unor activităţi 
economice care, prin utilizarea durabilă a resurselor, să le aducă beneficii şi să 
contribuie la reducerea presiunii asupra resurselor din aria protejata, 
promovând împreună cu comunităţile locale valorile culturale si tradiţionale; 

 
 Promovarea unui turism care să nu afecteze negativ aria protejata, să ducă la 
creşterea respectului pentru valorile naturale şi care să încorporeze valorile 
culturale şi tradiţionale ale zonei în circuitul turistic al Muntilor Vrancei; 

 
 Conştientizarea şi educarea publicului şi a factorilor interesaţi pentru 
înţelegerea importanţei conservării naturii şi pentru obţinerea sprijinului în 
vederea realizării obiectivelor rezervatiei naturale si ale sitului Natura 2000; 

 
 Promovarea toleranţei sociale faţă de cele trei specii de carnivore mari prin 
combaterea efectivă şi responsabilă a surselor de conflict şi competiţie cu 
oamenii; 

 
 Managementul eficient şi adaptabil al ariei protejate prin asigurarea unui 
sistem integrat de gospodarire; 

 
 

1.5.3. Principiile planului de management  
 
 
Pricipiile planului de management urmăresc trasarea unor linii generale pe care se va 
sprijini acţiunea de realizare a planului de management.  
 

 Principiul opiniei generale unitare 
 
Crearea unei imagini unitare asupra unui teritoriu, prin cunoaşterea integrată a 

structurii şi funcţionalităţii lui, se constituie într-un atu incontestabil pentru 
dezvoltarea echilibrată a acelui spaţiu.  

Cunoaşterea unitară a valorilor şi a problemelor permite acţiunea eficientă 
pentru selectarea celor mai bune măsuri care să fie conforme cu aspiraţiile factorilor 
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de decizie şi populaţiei locale şi cu obiectivele de conservare pe termen mediu şi 
lung. 

Existenţa unei opinii generale comune asupra unui anumit aspect reprezintă o 
condiţie esenţială de abordare pluriinstituţională a unor aspecte de care depinde 
reusita aplicarii prevederilor prezentului plan de management. Astfel, integrarea într-
un sistem de cooperare a acţiunilor tuturor factorilor de decizie din zonă cu cele ale 
administratorului ariei protejate constituie un pas înainte în scopul creşterii eficienţei 
managementului ariei protejate. 

Planul de management al ariei protejate se doreşte a fi un mijloc de armonizare 
a acţiunilor instituţiilor responsabile de gestionarea resurselor din acest spaţiu, în 
scopul atingerii obiectivelor legate de conservarea resurselor şi dezvoltarea 
activităţilor socio-economice. Cooperarea între instituţii situate la acelaşi nivel (local, 
judeţean, naţional) reprezintă elementul cheie de care depinde aplicarea planului de 
management. 

 
 Principiul dezvoltării durabile, ameliorării calităţii vieţii şi asigurării coerenţei 

managementului  
 
Dezvoltarea durabilă înseamnă în plan material menţinerea posibilităţilor şi 

condiţiilor de viaţă pentru generaţiile viitoare, în special a resurselor naturale 
regenerabile cel puţin la nivelul celor existente pentru generaţia actuală, precum şi 
redresarea factorilor de mediu afectaţi de poluare. În plan spiritual, dezvoltarea 
durabilă înseamnă mult mai mult; inseamnă conservarea moştenirii faptelor de 
cultură, realizate de cei din trecut şi de cei de azi şi dezvoltarea capacităţii de creaţie 
în viitor, a elitei celor care ne urmează. 

Strategia de realizare a unei dezvoltări durabile are ca problemă centrală 
existenţa colectivităţii umane atât în plan temporal, cât şi spaţial, precum şi realizarea 
unui sistem coerent care să suporte costurile generate de dezvoltarea economico-
socială, de prevenire a poluării şi de înlăturare a efectelor negative ale acesteia. 

Planul de management urmăreşte îmbunătăţirea gestiunii patrimoniului natural 
şi cultural al zonei prin promovarea acţiunilor cu impact redus asupra mediului, 
evitându-se crearea unei structuri monofuncţionale. 

 
 Conservarea şi valorificarea calităţii mediilor naturale 

 
Spaţiile naturale reprezintă furnizoare nelimitate de resurse regenerabile, în 

condiţiile în care acestea sunt menţinute într-o stare funcţională corespunzătoare. Din 
această cauză se urmăreşte menţinerea tehnicilor de exploatare durabilă a resurselor 
mediului natural, înlocuirea treptată (în măsura în care colectivităţile umane pot 
suporta aceste costuri) a celor existente şi restricţionarea promovării unor activităţi 
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care se constituie în noi forme de presiune umană asupra naturii şi mediului în 
general.  

Administratorul ariei protejate va urmarii promovarea ecoturismului şi a 
industriilor mici şi mijlocii la scară locală care să se constituie în noi mijloace de 
exploatare a valorii peisagistice a spaţiilor naturale.  

Planul de management urmăreşte promovarea exploatării spaţiilor naturale, în 
măsura în care se respectă condiţiile de protecţie şi conservare. 

  
 Promovarea realizării regulamentelor locale de urbanism şi a planurilor de 

amenajare a teritoriului care să integreze obiectivele planului de management 
al APMU 
 
Gestionarea teritoriului reprezintă o activitate obligatorie care se desfăşoară în 

scopul dezvoltării spaţiale echilibrate, pentru protecţia patrimoniului natural şi 
construit şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, în concordanţă cu valorile şi 
aspiraţiile societăţii şi cu cerinţele integrării în spaţiul european. Gestionarea 
teritoriului se realizează şi prin amenajarea teritoriului şi urbanism.  

Scopul amenajării teritoriului şi urbanismului este de a armoniza politicile 
economice, sociale, ecologice şi culturale, stabilite la nivel local şi naţional pentru 
asigurarea echilibrului în dezvoltarea diferitelor zone. 

Obiectivele de management ale ariei protejate trebuiesc integrate în 
regulamentele de urbanism generale, care stau la baza elaborării planurilor de 
amenajare a teritoriului,  pentru a promova o acţiune comună cu autorităţile locale.  

Integrarea obiectivelor de management  în regulamentele de urbanism este 
necesară nu numai pentru impunerea unei strategii coerente de dezvoltare a acestui 
spaţiu, ci şi pentru a asigura reuşita aplicării planului de management care se 
constituie într-o alternativă de dezvoltare socială şi economică a zonei şi într-un 
mijloc de realizare a protecţiei şi conservării resurselor naturale şi culturale ale 
acestui teritoriu.  

Armonizarea hotărârilor Consiliilor Locale şi Judeţene cu acţiunile promovate 
de administratorul ariei protejate, reprezintă una din condiţiile  absolut necesare 
pentru ca planul de management să devină operaţional. 

 
 Promovarea dezvoltării armonioase a fondului forestier şi cinegetic 

 
Pădurile, prin funcţiile de protecţie şi socio-economice pe care le îndeplinesc, 

constituie, indiferent de forma de proprietate, o avuţie de interes naţional de care 
trebuie să beneficieze întreaga societate.  

În acest scop este necesară asigurarea gestionării durabile a pădurilor, prin 
stabilirea de măsuri eficiente de administrare, îngrijire, exploatare raţională şi 
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regenerare. Indiferent de forma de proprietate, politica de punere în valoare 
economică, socială şi ecologică a pădurilor este un atribut al statului.  

De asemenea dezvoltarea unor activităţi industriale de importanţă locală şi 
regională (în special industria de prelucrare a lemnului etc) a mărit presiunea asupra 
fondului forestier, mai ales că majoritatea acestora nu au ţinut cont de fragilitatea 
mediilor forestiere.  

 
Planul de management are drept scop, pentru sectorul forestier, conservarea şi 

protecţia resurselor forestiere şi promovarea modurilor tradiţionale ecologice de 
exploatare a acestora, în conformitate cu prevederile Codului Silvic.   

De asemenea se urmăreşte informarea celorlalţi factori de decizie care sunt 
interesaţi de menţinerea caracteristicilor fondului forestier asupra acţiunilor prevăzute 
în amenajamente pentru a se încerca armonizarea cu acestea. 

Menţinerea echilibrului ecologic în fondul forestier în special cel de pe raza 
ariei protejate este foarte importantă întrucât pădurea se constituie în habitat pentru 
carnivorele mari (lup, urs, râs). Vânătoarea, autorizată sau neautorizată, reprezintă un 
alt factor de presiune asupra populaţiilor de carnivore mari în judeţul Vrancea. În 
planul de management vor exista acţiuni clare pentru reglementarea acestor activităţi. 

  
 Încurajarea ecoturismului cu respectarea echilibrelor locale  

 
Vestul judeţului Vrancea se constituie într-un spaţiu cu un real potenţial turistic 

dat de valori naturale şi culturale. Distanţa mare de centrele urbane, dezvoltarea 
redusă a infrastructurii de până acum şi acoperirea redusă a căilor de comunicaţie au 
determinat o dezvoltare foarte înceată şi neconvingătoare a acestei ramuri economice 
în acest spaţiu. 

Planul de management nu doreşte să impună un plan de acţiune pentru 
dezvoltarea turismului în vestul judeţului Vrancea, ci doar să propună alternative de 
dezvoltare echilibrată a acestui spaţiu. 

 
 Susţinerea intensă a informării populaţiei, dezvoltării culturale şi al educaţiei 

permanente  
 
Dezvoltarea culturală, promovarea educaţiei şi a informării populaţiei 

reprezintă modalităţi de dezvoltare a unor spaţii pe termen lung în condiţiile în care 
resursele umane formate nu se îndreaptă spre alte direcţii.  

Sectorul educaţional şi cel cultural nu excelează în vestul judeţului Vrancea şi 
nici în apropierea acestuia prin prezenţa unor instituţii educaţionale medii sau 
superioare cu tradiţie care să promoveze modele culturale şi educaţionale specifice. 
De asemenea slaba reprezentativitate a şcolilor primare şi gimnaziale pune în 
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evidenţă dificultatea formării superioare a resurselor umane din acest spaţiu în 
condiţiile în care resursele financiare nu le permit deplasării la distanţe mari.  

 
 Atitudinea ostilă a populaţiei din zonă faţă de orice activitate nouă din zonă 

este pusă pe seama slabei comunicări cu autorităţile locale şi a lipsei de 
participare în luarea deciziilor.  
 
Ameliorarea calităţii vieţii, asigurarea continuităţii  activităţilor cu impact 

redus existente şi evaluarea continuă a impactului asupra mediului 
Planul de management reprezintă un instrument de promovare a activităţilor cu 

impact redus asupra mediului şi de restricţionare a acelora care aduc prejudicii grave 
mediului şi colectivităţilor locale. Acestea sunt realizate în scopul ameliorării calităţii 
vieţii. 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii comunităţilor umane din vestul judeţului Vrancea 
cu respectarea valorilor mediului natural reprezintă o condiţie esenţială pentru ca 
planul de management să devină operaţional. Neglijarea acestui aspect duce la 
creştere intervenţiei necontrolate a colectivităţilor locale în spaţiul natural în scopul 
procurării resurselor necesare supravieţuirii care determină extinderea rapidă a 
arealelor degradate. 

  
 Principiul respectării autonomiei locale 

 
Autonomia locală este numai administrativă şi financiară şi priveşte 

organizarea, funcţionarea, competenţele şi atribuţiile administraţiei, precum şi 
gestionarea resurselor care aparţin comunei, oraşului sau judeţului. 

Autonomia locală poate reprezenta un instrument de promovare a acţiunilor ce 
ţin de competenţa acestora în teritoriu fără a fi nevoie de aprobare la niveluri 
superioare.  

Importanţa pe care o au administraţiile locale pentru aria protejata este dată de 
faptul că deciziile de la acest nivel au proiecţie directă în mediu. Planul de 
management ia în calcul autonomia locală, chiar dacă a fost promovat  de foruri 
superioare ierarhic acestora (Ministerul Mediului). Implicarea administraţiei  în 
problemele comunităţilor locale se va realizată de acesta doar în momentul în care 
prin deciziilor luate va fi încălcat Regulamentul de funcţionare al acesteia, care va fi 
anexat planului de management. 

  
 Principiul precauţiei şi transparenţei în luarea deciziei 

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

punct de vedere al beneficiilor şi costurilor pe care aceasta le presupune, dar şi din 
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prisma efectelor negative asupra mediului şi asupra colectivităţilor locale. Beneficiile 
pe termen scurt nu trebuie să reprezinte un criteriu de adoptare a deciziilor. 

Precauţia este un instrument de mediu foarte util pentru evitarea apariţiei unor 
areale cu disfuncţionalităţi. Aceasta nu impune excluderea activităţilor economice 
dintr-un spaţiu, ci includerea în faza de investiţie a aspectelor ce privesc impactul 
asupra mediului. Evaluarea impactului asupra mediului realizată în această etapă 
trebuie să reprezinte un ghid de desfăşurare a activităţilor, beneficiarul investiţiei 
fiind obligat să îl respecte conform legislaţiei de mediu în vigoare. 

Principiul precauţiei trebuie să stea la baza tuturor deciziilor care privesc în 
mod direct sau indirect vestul judeţului Vrancea pentru împiedicarea creşterii 
suprafeţelor degradate, a căror refacere implică costuri semnificative care nu pot fi 
suportate în acest moment de comunităţile locale. 

Unde există ameninţarea unei reduceri semnificative sau a pierderii diversităţii 
biologice, lipsa certitudinii ştiinţifice totale nu trebuie folosită ca motiv pentru 
amânarea măsurilor de evitare sau de reducere a acestui pericol. 

Se impune o transparenţă ridicată în luarea deciziilor, situaţiile conflictuale 
fiind astfel îndepărtate.  

 
 Principiul conservării diversităţii biologice  

 
Diversitatea biologică are o importanţă deosebită dată în primul rând de 

valoarea ei ecologică, genetică, socială, economică, ştiinţifică, educaţională, 
culturală, recreativă şi estetică. Diversitatea biologică prezintă o importanţă deosebită 
pentru evoluţie şi pentru conservarea ecosistemelor şi speciilor. 

Cerinţa fundamentală pentru conservarea diversităţii biologice este conservarea 
'in situ' a ecosistemelor şi habitatelor naturale şi menţinerea şi refacerea populaţiilor 
viabile de specii în mediul lor natural. 

Un număr semnificativ de comunităţi locale depind de resursele biologice pe 
care se bazează modurile de viaţă tradiţionale, fiind recomandabilă promovarea 
continuităţii acestora, fără a se neglija utilizarea inovaţiilor  privind conservarea 
diversităţii biologice şi utilizarea durabilă a elementelor sale. Utilizarea durabilă a 
resurselor mediului natural este necesară întrucât pentru refacerea sistemelor naturale 
degradate sunt necesare investiţii substanţiale pe care majoritatea comunităţilor 
umane nu le pot suporta. 

 
Animalele şi plantele sălbatice, în nenumăratele lor forme, sunt o componentă 

de neînlocuit a sistemelor naturale. 
Protecţia şi conservarea habitatelor, a speciilor de plante şi animale sălbatice  

este reglementată prin OUG 57/2007, prin care se preiau conceptele şi instrumentele 
comunitare de acţiune promovate în Directiva 92/43/EEC. 
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Pentru creşterea eficienţei acţiunilor de protecţie a habitatelor şi a speciilor de 
carnivore mari se propun o serie de măsuri: 

- ameliorarea condiţiilor de habitat; 
- gestiunea şi protecţia elementelor valorificabile în economie; 
- informarea publicului asupra importanţei acestui spaţiu; 
- formarea supraveghetorilor de specii; 
- o mai bună cunoaştere a politicilor organismelor decizionale aflate pe nivele 

ierarhice superioare şi a obiectivelor lor; 
- identificarea conflictelor dintre utilizatorii de resurse şi mediul natural. 
Planul de management stabileşte un cadru de acţiune în scopul conservării 

diversităţii biologice şi în special a habitatelor şi speciilor de carnivore mari. 
  

 Principiul integrării şi informării populaţiei în acţiunile desfăşurate 
 
În vestul judeţului Vrancea, atitudinea populaţiei faţă de orice schimbare de 

proporţii este privită cu suspiciune datorită numeroaselor probleme economice cu 
care se confruntă locuitorii acestui spaţiu şi a gradului ridicat de izolare ce a 
cracaterizat zona în decursul timpului. 

Din acest motiv, în planul de management vor exista acţiuni concrete pentru 
integrarea populaţiei locale în acţiunile promovate prin planul de management şi 
pentru crearea unei atitudini cooperante a acesteia. Acţiunile se referă în special la 
promovarea beneficiilor care pot rezulta din noul regim de gestionare a zonei. 
Comunităţilor locale trebuie informate de modalităţile de compensare a acţiunilor de 
conservare ce pot aduce prejudicii de natură materială prin această formă de 
gestionare a teritoriului.  
 

 Principiul ameliorării şi refacerii ecosistemelor şi peisajelor degradate 
 
Numeroase dezechilibre provin azi din privilegiul acordat pe termen scurt 

colectivităţilor umane ori agenţilor economici. Se impune astfel, realizarea şi 
aplicarea unui set de politici şi strategii care să urmărească protecţia şi conservarea 
mediilor naturale.  

Acordarea unor privilegii nejustificate activităţilor umane şi exploatarea 
abuzivă a mediilor naturale au condus la degradarea unor suprafeţe extinse, unele 
dintre acestea intrând în categoria zonelor neproductive. Reintegrarea acestora în 
circuitul economic solicită costuri semnificative pe care colectivităţile umane la nivel 
local nu le pot suporta. 

În scopul evitării extinderii zonelor degradate şi a reabilitării ecosistemelor şi 
peisajelor se urmăreşte: 

- aplicarea prevederilor legislative existente; 
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- restructurarea şi reabilitarea ecosistemelor şi peisajelor degradate; 
-conştientizarea populaţiei asupra necesităţii reducerii suprafeţei ocupate de 

ecosistemele şi peisajele degradate. 
Acţiunile de restabilire a condiţiilor iniţiale sunt legate de dimensiunile pe care  

le au factorii perturbatori din aceste spaţii. În funcţie de aceasta se pot delimita 
acţiuni de: restructurare, pentru restabilirea structurilor afectate de diferiţi factori 
perturbatori şi de reabilitare, care au drept scop restabilirea funcţiilor acestor spaţii 
pentru a le mări importanţa socială şi economică. 
 

 Principiul corelării acţiunilor cu situaţia reală şi aplicarea de măsuri de către 
organismele competente 
 
În fiecare comunitate umană apar disfuncţionalităţi impuse de gestionarea 

necorespunzătoare a resurselor mediului natural, de riscuri naturale sau tehnogene, de 
creşterea sau modificarea nevoilor unei comunităţi umane impuse de apariţia unor noi 
activităţi etc. Rezolvarea acestor probleme nu trebuie realizată întâmplător şi izolat. 
Rezolvarea problemelor trebuie realizată de organisme abilitate, pentru a se evita 
complicarea situaţiei. 

 
Deciziile şi acţiunile trebuie să fie în legătură cu specificul problemei, cu 

caracteristicile mediului social şi natural, cu disponibilităţile financiare, cu impactul 
prognozat al acţiunii etc. Aplicarea unor măsuri teoretice pentru rezolvarea unor 
probleme cu care se confruntă comunităţile umane locale poate avea efecte nedorite 
cu reflectare în plan natural, social şi economic. 

 
De exemplu, pentru rezolvarea problemelor determinate de riscurile naturale 

este necesară intervenţia rapidă a autorităţilor locale sau judeţene pentru minimizarea 
pierderilor materiale şi umane (echipaje ale autorităţilor locale, ale poliţiei, 
pompierilor, salvării etc funcţie de dimensiunile efectelor riscului natural).  
 
 

1.6. Bazele Legale 
 

1.6.1. Bazele legale ale înfiinţării  
 

Aria protejata a fost inclusa în Hotarârea Consiliului Judetean 12/1992 cu o 
suprafata de 708,2 ha, însa, fara nici o explicatie nu a mai fost mentionata in Legea 
5/2000. În 2004 a fost încheiata o convenatie între Directia Silvica Focsani, ICAS 
Bucuresti si Agentia pentru Protectia Mediului Vrancea, prin care aria protejata 
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Muntioru-Ursoaia a fost restabilita pe o suprafata de 102,6 ha, din cadrul terenului 
Ocolului Silvic Dumitresti, UP II, unitatilede amenajare 7B,8BC, 9,10B. 
 

Ordinul nr. 1964 din decembrie 2007  privind instituirea  regimului de arie 
naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei 
ecologice europene Natura 2000 in Romania, desemneaza ROSCI0127-Muntioru-
Ursoaia, cu o  suprafata 156 ha, sit de importanta comunitara. 
 

Acelasi areal, inclus in categoriile de protectie mentionate anterior, este  parte 
componentă a Reţelei ecologice locale de protecţie a carnivorelor mari din judeţul 
Vrancea, structura constituită şi aprobată in cadrul proiectului LIFE02NAT/RO8576 
„Conservarea in situ a carnivorelor mari din judeţul Vrancea”. 
 
 

1.6.2. Bazele legale ale realizării planului de management 
 

Elaborarea Planului de Management se face în baza Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului 57 din 20 iunie 2007, privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

Potrivit Art. 21, al acestei ordonanţe de urgenţă planul de management al ariei 
protejate este elaborat de către administratorii acestuia, se avizează de Agenţia 
Natională pentru Arii Naturale Protejate şi se aprobă prin ordinal  autorităţii publice 
centrale pentru protecţia mediului. La Art. 20. (3),  se specifică ca măsurile prevăzute 
in planul de management al ariei protejate trebuie să fie elaborate astfel încât să ţină 
cont de exigenţele economice, sociale şi culturale, precum şi de particularităţile 
regionale şi locale ale zonei, prioritate având însă obiectivele care au dus la 
constituirea ariei naturale protejate. 

 
In urma declarării arealului ca  Sit de Importanţă Comunitară, prin OM 

1964/2007, cu acordul Ministerului Mediului, procesul de elaborare a planului de 
management devine responsabilitatea  Agentiei Proteţie a Mediului Vrancea ca 
obiectiv al proiectului  LIFE05NAT/RO/000170. 
 Prevederile acestui Plan de Management vor fi respectate de către 
administratorul ariei protejate, precum şi de către toate persoanele fizice şi juridice 
care au în proprietate şi/sau administrează terenuri şi/sau bunuri şi/sau care 
desfăşoară orice fel de activităţi pe raza parcului, conform prevederilor O.U.G. nr. 
57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 
florei şi faunei sălbatice, cu completarile si modificarile ulterioare. 
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1.6.3. Cadrul legal pentru administrarea ariei protejate Muntioru-
Ursoaia 

 
In prezent aria protejata Muntioru-Ursoaia nu are o structura proprie de 

administrare si nu este incredintata unui custode oficial. Responsabilitatea 
administrarii ca arie protejata de interes comunitar revine in acest moment autoritatii 
centrale de mediu care raspunde de arii protejate.  

Din punct de vedere al admnistrarii suprafetelor forestiere acestea sunt 
administrate de catre Ocolul Silvic Dumitresti – Directia Silvica Focsani.  

Din punct de vedere administrativ, intraga suprafata a ariei protejate se 
suprapune teritoriului judetului Buzau, comuna Bisoca, dar limitele intre judetul 
Vrancea si Buzau nu sunt inca acceptate pe acest areal de ambele consilii judetene.. 
 

1.7.  Procesul de elaborare al planului de management 
 

1.7.1. Cadru de realizare şi instituţii implicate 
 
 Planul de management al ariei protejate Muntioru-Ursoaia este realizat 
conform prevederilor legale din O.U.G. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. 
 Avand in vedere faptul ca aria protejata Muntioru-Ursoaia a fost propus si ca 
Sit de Importanta Comunitara, facand parte din Reteaua Natura 2000, este necesar ca 
cerintelei Directivei Habitate sa fie integrate in planul de management realizat pentru 
categoria de management la care este incadrata aria protejata pe plan national.  In 
acest sens planul de management reglementeaza si planifica si actiunile necesare 
pentru mentinerea actualei stari de conservare a habitatelor naturale si speciilor de 
flora si fauna salbatica de interes comunitar si national mentionate in Formularul 
Standard. 
 In acest context Planul de Management al ariei protejate Muntioru-Ursoaia este 
elaborat prin colaborarea administratorului fondului forestier (Ocolul Silvic Naruja) 
si al Asociatiei Obstilor Vrancene cu Agentia pentru Protectia Mediului Vrancea 
care, in cadrul proiectului LIFE05NAT/RO/000170: ”Imbunatatirea sistemului de 
protectie a carnivorelor mari din judetul Vrancea”, are ca obiectiv realizarea 
planurilor de management pentru siturile propuse ca pSCI. 
 
 Planul de Management este elaborat prin participarea unui grup de lucru 
operativ, constituit din reprezentanti nominalizati ai institutiilor care au interese pe 
raza ariei protejate. Institutiile participante la realizarea planului de management  
sunt: 
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 Agenţia pentru Protectia Mediului Vrancea – Unitatea de Implementare a 
proiectului LIFE05NAT/RO/000170 

 Directia Silvica Focsani 
 Ocolul Silvic Dumitresti 
 Universitatea din Bucuresti – CCMESI 
 Consiliul Judetean Vrancea 
 Directia Silvica Focsani 

1.7.2. Etape în elaborarea planului de management 
 

• Identificarea şi implicarea principalilor proprietari în procesul de administrare 
a terenurilor suprapuse ariei protejate Muntioru-Ursoaia 

 
Identificarea principalilor factori interesaţi implicaţi în procesele de administrare. 
Schemele de Planificare Teritorială au fost consultate în scopul identificării 
deţinătorilor de teren (privaţi sau publici)  fiind realizată o listă a datelor de 
contact. Rezultatele au fost introduse într-o baza de date GIS creata de  
Universitatea din Bucureşti pentru a se  reuşi să se ajungă la o imagine clară a 
utilizării terenurilor şi a proprietarilor. Proprietarii de terenuri/managerii au fost 
consultaţi în scopul realizării unui grup care va reprezenta interesele acestora în 
procesul de realizare al planului de management.  

 
• Delimitarea problemelor actual şi potenţiale din aria protejata Muntioru-

Ursoaia 
 
Suprapunerea intereselor de conservare şi a celor economice, determină apariţia 
unor conflicte inerente între comunităţile locale, persoane fizice şi juridice şi 
administraţia ariei protejate. De asemenea, Munţii Vrancei se caracterizează 
printr-un ansamblu de probleme specifice legate de factorii naturali (risc la 
alunecări de teren, torenţialitate, doborâturi de vânt) şi antropici (interese ridicate 
pentru exploatarea resurselor forestiere şi cinegetice, iar în ultimii ani şi a celor 
turistice). În acest context, rolul planului de management  este de a limita efectele 
acestor probleme şi de a evita conturarea altora noi prin promovarea celor mai 
adecvate măsuri. 
 
• Stabilirea direcţiilor prioritare ale planului de management 

 
Planul de management se bazează pe direcţii prioritare, unde vor fi promovate 
acţiuni concrete pentru îndeplinirea obiectivelor parcului. Definirea direcţiilor 
prioritare s-a realizat ţinând cont de realităţile existente şi de obiectivele 
realizabile. Au fost identificate ca domenii prioritare conservarea diversităţii 
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biologice şi a elementelor de peisaj, dezvoltarea durabilă a comunităţilor umane, 
dezvoltarea turismului, promovarea activităţilor de educaţie şi conştientizare a 
publicului, promovarea imaginii ariei protejate, reconstrucţia ecologică a arealelor 
degradate. 
 
• Identificarea obiectivelor şi acţiunilor planului de management pe domenii 

prioritare, planificarea şi identificarea posibilelor surse de finanţare 
 
In aceasta etapa au fost stabilite acţiunile pentru toate domeniile prioritare, cu 
accent special pe acţiunile de conservare a speciilor si habitatelor de interes 
comunitar, au fost planificate aceste acţiuni, au fost stabilite resursele tehnice, 
financiare şi umane necesare pentru implementarea acestora şi sursele posibile de 
finanţare.  

 
 În procesul de elaborare a planului de management al ariei protejate, grupul de 
lucru s-a ghidat după modelul Planului de Management al Reţelei ecologice pentru 
protecţia carnivorelor mari, întocmit de Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea, 
Universitatea din Bucureşti – CCMESI şi Direcţia Silvică Focşani în cadrul 
proiectului LIFE02NAT/RO/8576, finanţat de Comisia Europeană. 
 

1.7.3. Modalităţi de implicare a publicului  
 

Planul de management pentru aria protejata Muntioru-Ursoaia a fost dezbătut  
în cadrul unor întâlniri cu Comitetul Director al Deţinătorilor de terenuri şi cu 
localnicii comunelor care detin proprietati in acest areal. După dezbaterile publice 
despre planul de management, opiniile pertinente au fost integrate în versiunea finală. 
Participarea publicului în realizarea planului de management este permanentă.  
 

1.7.4. Aprobare şi revizuire 
 

Planului de management al ariei protejate Muntioru-Ursoaia este aprobat prin Ordin 
al Ministrului Mediului după obţinerea următoarelor avize/aprobări:  
 

 avizul Agentiei pentru Protectia Mediului Vrancea; 
 avizul  Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate 

 
Revizuirea planului de management al parcului se va face la 5 ani de la aprobarea 
acestuia. 
 

1.7.5. Proceduri de modificare a planului de management 
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 Planul de management al APMU este realizat de o manieră flexibilă, în special 
datorită fenomenelor naturale imprevizibile (calamităţi), care afectează anual 
suprafeţe mai mari sau mai mici; acestea pot determina modificări care obligă 
reconsiderarea măsurilor de conservare a biodiversităţii sau de exploatare a resurselor 
naturale. De asemenea, importanţa turistică crescândă a zonei, dar şi alte activităţi 
antropice pot genera schimbări minore în aplicarea acţiunilor din planul de 
management. 
 Din cauza influenţelor factorilor antropic şi natural, se impune adoptarea unui 
management adaptativ pentru a putea fi acceptate cu uşurinţă deciziile necesare în 
astfel de condiţii. 
 Planul de management este conceput în vederea definirii principalelor direcţii 
de acţiune, astfel încât, pe termen lung, să se poată realiza principalele obiective ale 
ariei protejate.  
 Aşadar, planul de management cuprinde unele prevederi care iau în 
considerare, pe cât posibil, factorii ce ar putea schimba situaţia actuală, permiţând 
astfel o flexibilitate în luarea deciziilor, fără a compromite obiectivul principal, acela 
de conservare a mediului natural.  
 Planurile detaliate de acţiune se elaborează anual de custode având la bază 
prevederile planului de management, ţinându-se cont şi de situaţia curentă de pe raza 
ariei protejate. 
 Competenţa aprobării acestor modificări în planul de management revine: 

 Ministerului Mediului – atunci când se impun schimbări la nivel de obiective / 
acţiuni sau la nivelul regulamentului de funcţionare;  

 Custodelui sau administratiei – dacă modificările se referă la planificarea 
anuală a activităţilor şi alocarea fondurilor. 
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Capitolul  II                  Descrierea ariei protejate 
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1.8.  Poziţie 
 

1.8.1. Localizare, căi de acces 
 

   Aria protejata Muntioru Ursoaia este situata la vest de actuala  limita 
apuseana a Judetului Vrancea, pe teritoriul administrativ al judetului Buzau. 

Situl  se afla in sectorul sudic al Muntilor Vrancei, avand ca puncte extreme, in 
sistem de proiectie Stereo 70, urmatoarele repere: 

 
V -  X - 629441, 378   Y - 457079,469 
N -  X - 630012,321    Y – 457523,878 
E  -  X – 631515,289   Y– 457304,761 

 S  -  X – 630003,062   Y – 455628,966. 
 
Perimetrul ariei protejate cuprinde un sector al  versantului drept al vaii 

paraului Furu. Aria protejata Muntiorul-Ursoaia este situata la cca 1,7 Km. vest, pe 
drum forestier, de localitatea Vintileasca si 3,8 km nord de localitatea Plesi. 

 
Accesul catre aria protejata este posibil pe doua cai principale: 

1) DJ 204 H Focsani –Vintileasca si drumul forestier inscris pe valea Furului; 
2)  Drumul forestier orientat catre nord pe valea Paraului Purcelu, din localitatea 
Plesi. Acesta racordeaza regiunea la localitatile din nord estul judetului Buzau. 

Pozitia sitului pe o artera hidrografica de insemnatate regionala si distanta 
redusa fata de localitati , precum si interesul mentinerii legaturii rutiere intre 
localitatile Vintileasca si Plesi, caracterizeaza arealul. 

In interiorul ariei protejate accesul este posibil prin intermediul drumului 
forestier de pe valea paraului Ursoaia (0,8 km) si a vechilor drumuri locale de 
exploatare, a cailor de scoatere si apropiere, sau a potecilor.  

 
 

1.8.2. Acoperirea cu hărţi, imagini satelitare, ortofotoplanuri 
 

Arealul este in totalitate acoperit de harti topografice la scarile  1: 25 000 (L-
35-90-A-a), 1:50 000 (L-35-90) imagini satelitare Landsat 1990/90m  si 
ortofotoplanuri.  

Este disponibila harta amenajistica 1: 20 000, intocmita in luna iulie 2007, a 
U.P.II Vintileasca, Ocolul Silvic Dumitresti. 
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 harta generala a ariei protejate Muntioru-Ursoaia 
 
1.9.  Limitele şi zonarea funcţională a ariei protejate 

 
Descrierea  limitelor, ca si aspectele legate de suprafata operationala a planului 

de management,  trebuie insotita de cateva precizari, determinate de suprapunerea 
mai mult sau mai putin fidela a arealelor protejate pe de o parte pe arealul desemnat 
rezervatie naturala si pe de alta parte de includerea in categoria sit de importanta 
comunitara (SCI), ca parte a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania si 
totodata, componentă a Reţelei ecologice locale de protecţie a carnivorelor mari din 
judeţul Vrancea, structura constituită şi aprobată in cadrul proiectului 
LIFE02NAT/RO8576  Conservarea in situ a carnivorelor mari din judeţul Vrancea.  

 Diferentele de trasare a limitelor se datoreaza proiectiilor cartografice realizate 
in sisteme diferite pe de o parte si pe de alta,  schimbarilor produse  in  modul de 
marcare silvica a parcelelor (borne silvice).  Descrierea fizica a limitelor coincide in  
cea mai mare parte pentru ambele categorii de regimuri de protectie a arealului. 
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Schimbarea modului de marcare, modificarea bornelor silvice si neconcordanta 
intre hartile silvice si realitatea  din teren, obliga la decrierea limitelor considerand 
exclusiv reperele fizico geografice.  

 
1.9.1. Limitele  

 
Limita nordica se suprapune unui sector al Culmii secundare Piscu Fata Lunga, din 
punctul de racordare al acesteia cu Culmea Carambului – Culmea Plesii, pana la 
obarsia paraului Vulturariei. Din acest punct limita se suprapune Paraului Vulturariei, 
pana la confluenta cu Paraul Purcelu pe care o urmeaza in aval pana la punctul de 
intersectie a drumurilor de pe valea paraului Ursoaia cu cel de pe valea Paraului 
Purcelu. 
Limita  sudica  se suprapune drumului de pe valea paraului Ursoaia,  de la capatul 
sudic al acestuia, urmand in amonte paraul pana in Culmea Carambului – Culmea 
Plesii. 
Limita de vest: urmareste Culmea Carambului – Culmea Plesii, care coincide cu 
interfluviul dintre bazinele hiodrografice Purcelu si Furu la est si Ramnicu Sarat la 
vest.  
Din punct de vedere al organizarii silvice, conform hartii amenajistice 1: 20 000, 
intocmita in luna iulie 2007, aria protejata se suprapune parcelelor silvice u.a. 7B,7A 
8, 9 si 10 din U.P.II Vintileasca, Ocolul Silvic Dumitresti.  
 
Limitele siturilui de importanta comunitara, la scara 1:100 000 sunt cuprinse in anexa  
nr. 3  a  Ordinului ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1.964/ 2007 privind 
instituirea  regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta 
comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in 
Romania.    

Hărţile cu limitele siturilor de importanţă comunitară se pun la dispoziţie 
factorilor interesaţi de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, 
pentru vizualizare, prin intermediul paginii de internet 
http://mAPMU.biodiversity.ro/sci, ca serviciu ArcIMS, având ca fundal vectorii 
aferenţi cadastrului apelor din România, hărţile Direcţiei topografice militare ediţia 
2000, scara 1:100.000 şi 1:50.000, precum şi mozaicul de imagini satelitare Landsat 
2000. 
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Limitele ariei protejate ROSCI0127 Muntioru-Ursoaia 
 
 

1.9.2. Suprafata operationala a Planului de management 
 

Suprafata operationala a planului de management nu coincide strict cu cea a 
ariei protejate, aceasta din urma fiind inclusa primei. Planul de management al unei 
arii protejate este realizat avand in vedere un areal bine determinat, insa prevede 
masuri care pot sa vizeze indirect si aria adiacenta. In majoritaea cazurilor o serie de 
actiuni trebuie sa aiba in prim plan elemente relationate cu obiectivul protejat dar 
situate in exteriorul acestuia.  

 
In concluzie, se poate afirma ca Planul de management va avea aplicabilitate 

directa asupra terenului  desemnat ca arie protejata, dar o serie de masuri vor avea in 
vedere proprietarii de terenuri si locuitorii din satele invecinate, in masura in care 
acestia desfasoara activitati potentiale cu impact asupra ariei protejate. Deasemeni, 
arealului definit in interiorul limitelor ariei protejate, i se  adauga  suprafetele 
adiacente,  pentru care planul de management prevede monitorizarea continua si 
masuri privind evitarea unor efecte negative relationate sau propagate din exterior 
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asupra elementelor de interes consrvativ din aria protejata. Pentru cursivitatea si 
functionalitatea planului de management este necesara corelarea continua a actiunilor 
si interventiilor antropice din zona adiacenta ariei protejate, cu actiunile ce vizeaza 
strict aria protejata. 
 
 

1.10.  Inventarierea resurselor abiotice  
 
 

1.10.1. Elemente de geologie şi potenţial geologic (structură, litologie, 
tectonică si seismicitate) 

 
Geologia regiunii se remarca prin complexitatea specifica intregului areal al 

flisului de la Curbura Carpatilor. Din punct de vedere geologic, teritoriul studiat face 
parte din aria alpina central si est europeana, incadrandu-se Carpatilor Orientali. In 
alcatuirea geostructurala a acesteia se separa mai multe unitati structogenetice care se 
deosebesc atat prin caracterele de litofacies, cat si prin modul si tipul de formare. 
Zonei marginale a placii est-europene ii corespund structurile Triasicului inferior ale 
Flisului extern si ale Molasei. 

Depozitele Panzei de Tarcau apartin Cretacicului, Paleogenului si partii 
inferioare a Miocenului. Structura geologica a unitatii este dominata de depozitele 
Panzei de Tarcau, formata din alternante de gresii, marne si argile paleocen - eocen - 
oligocene, cu intercalatii sistoase grezos calcaroase, marno - calcare, conglomerate si 
gresie de Kliwa, precum si flis bituminos, puternic sariate si fracturate in falii, dintre 
care, falia Zabalei pare sa fie o continuare a faliei Focsani - Namoloasa - Galasi – 
Tulcea. Acestea se transpun in definirea unui peisaj caracterizat de linii domoale ale 
culmilor, de versanti prelungi si de pante cu valori de 20 – 30º.  

Cuaternarului îi sunt specifice mişcările neotectonice (produse în fazele 
valahă şi pasadenă) care au condus la diversificarea trăsăturilor reliefului. Pe 
teritoriul judetului Vrancea aceste mişcări s-au manifestat diferenţiat de la o regiune 
la alta. Astfel, zonei montane îi sunt specifice înălţări cu intensităţi cuprinse între l 
şi 2 mm/an, ce scad de la vest la est. Literatura de specialitate indică pentru zona 
montană înălţări de 2-3 mm/an. Mişcările neotectonice din Cuaternar au condus la 
accentuarea generală a fragmentării reliefului (datorită schimbărilor nivelurilor 
de bază). Zona se suprapune ariei de maximă activitate seismică a Carpaţilor de 
Curbură, denumită de specialişti "vatra seismică a Vrancei". O analiza statistica in 
amanunt releva o concentrare mai mare a epicentrelor, la nord de Zabala, Gh. 
Dumitrescu (1985) menţionează ca la cotul Carpaţilor, în Vrancea, există unul 
dintre cele mai caracteristice şi interesante puncte seismice, un focar de cutremure 
adânci, care prin persistenţa şi izolarea lor, nu-şi găsesc perechea decât într-un singur 
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punct similar din Munţii Hindu-Kush din Afganistan. Cutremurele din Vrancea au 
origine tectonică, fiind rezultatul deplasării blocurilor litosferei de-a lungul unor 
falii formate anterior sau în momentul producerii seismelor. Zonei ii sunt specifice 
cutremurele adânci ale căror epicentre se situează la profunzimi cuprinse între 70-80 
şi 170-200 km. Nu lipsesc însă nici cutremurele puţin adânci (crustale), cu focare 
situate la mai puţin de 60 km adâncime. 

In ceea ce priveşte magnitudinea, L. Constantinescu şi D. lonescu (1985), 
indică pentru cutremurele adânci valoarea, maximă posibilă (pe scara Richter), de 
7,5 (care presupune că a fost atinsă de seismul din 26 octombrie 1802), iar pentru 
cele crustale, valoarea de 6,0 (pe scara Richter), (L Cornea, 1949). 

Activitatea seismică din zona Vrancei se impune prin persistenţa ei, reflectată 
de periodicitatea de producere a cutremurelor cu diferite intensităţi. Printre cele 
mai puternice evenimente de acest gen din secolul nostru, cu epicentrul în această 
zonă, se înscriu cele din 10 noiembrie 1940 şi din 4 martie 1977 cu magnitudini de 
7,4 şi respectiv 7,2 grade pe scara Richter. Cutremurele puternice produc 
modificări importante în evoluţia formelor de relief, influenţând în diferite grade 
desfăşurarea proceselor actuale de modelare a reliefului. Cercetările efectuate în 
diferite regiuni seismice au pus în evidenţă rolul important pe care îl au cutremurele 
în declanşarea deplasărilor în masă pe versanţi (Dan Bălteanu, 1979). Procesele de 
versant declanşate de cutremure depind de alcătuirea litologică a versanţilor, de 
grosimea depozitelor de alterare, de conformaţie, de orientare şi de raporturile cu 
principalele linii structurale. 

Efectele proceselor de modelare manifestate imediat dupa producere, sau chiar 
in timpul seismelor s-au sesizat si in ariia protejata. Sunt de mentionat procesele de 
alunecare superficiala, dezvoltate pe fondul litologiei argilo-grezoase si a excesului 
de precipitatii, dar  a caror declansare, in unele cazuri,  are origine tectonica. 
Arealului ii este specifica prezenta panzelor de grohotis fosil, alcatuite din fragmente 
de dimensiuni mari, predispuse deplasarilor si repozitionarilor in care factorul 
declansator poate fi cel seismic.  Activitatea seismica poate reprezenta factorul 
declansator sau de reactivare a proceselor geomorfologice actuale, desfasurate pe 
fondul existentei unei structuri si litologii favorizante si a eroziunii accentuate. 
Efectul este destabilizarea stratelor superficiale de marno - argile,  care declansaza 
alunecari mai mult sau mai putin intense, pe fata de strat de gresie, sau deplasarea ori 
repozitionarea fragmentelor aflate in echilibru fragil.. In partea inferioara a 
versantilor sau in arealele cu panta accentuata procesele geomorfologice direct 
corelate activitatii seismice sau tehtonicii recente, sunt prabusirile. 
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1.10.2. Caracteristici geomorfologice şi potenţialul geomorfologic 
 

1.10.2.1. Forme majore de relief 
 
Aria protejata ocupa  sectoare ale bazinelor hidrografice ale paraielor  Ursoaia 

si Vulturariei. Arealul este reprezentat de umerii rasariteni ai culmii Carambului – 
Plesii, fragmentati de cele doua paraie. Culmile conturate la nord (Fata Lunga – 
1250m) si respectiv la sud (Dealul Fata cu Varstei – 980m.) de arealul protejat si  
Culmea Carambului – Plesii pozitionata la vest, inchid pe trei laturi, aproape in 
totalitate bazinul Ursoaia.  

Pantele au valori mari in jumatatea central vestica a ariei protejate, sub Culmea 
Carambului – Plesii, unde apar la zi stancarii cu pereti verticali si scad  catre est. 

Altimetric, arealul  cuprinde regiuni situate intre maximul de 1223m si 
valoarea minima de 625m.  
 
 

1.10.2.2. Elemente de risc geomorfologic 
 
Pantele accentuate  si arealele cu roca la zi din extremitatea vestica a ariei protejate, 
constitutia litologica si petrografia creaza ansamblul conditiilor de favorabilitate 
pentru aparitia si manifestarea proceselor de rostogolire, a prabusirilor  si alunecarilor 
superficiale. 
 

1.10.3. Potenţialul hidrogeologic şi hidrologic 
 

1.10.3.1. Ape subterane  
 

In intreaga regiune montană alcătuită din roci dure şi semidure (în sistemul de 
clasificare a rocilor după gradul de forare şi perforare, alcătuit de Comitetul 
Geologic, aceste roci aparţin în majoritate grupelor "tare" şi "foarte tare"), slab 
permeabile, infiltraţia este redusă, iar apele din precipitaţii se scurg cu uşurinţă 
pe versanţi, contribuind la alimentarea râurilor. 

Datorită substratului dur şi impermeabil, apele pătrunse în depozite coluviale, 
deluviale şi proluviale alimentează şi ele organismele hidrografice, care în 
acest sector bazinal, se caracterizează prin debite bogate şi relativ constante. In 
acelaşi timp, roca, în gradul ei de rezistenţă, reprezintă un factor de "control al 
aluviunilor" (L Zăvoianu, 1993), care impune relaţiile dintre debitele lichide şi solide 
ale râurilor. 

In anumite condiţii, apele subterane se îmbogăţesc cu  săruri, căpătând calitatea 
de ape minerale  cu  concentraţie de 0,5 g/1. 
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1.10.3.2. Ape de suprafaţă 
 

 Reteaua hidrografica de suprafata  a regiunii include paraiele Ursoaia, si 
Vulturaria,  si un sector al vaii Purcelu.   

Paraul Purcelu este principalul colector al regiunii. Paraiele Furu si Monteoru 
concentreaza apele paraielor de pe versantii amfiteatrului natural definit de masivele 
Culmea Plesi – Culmea Carambului – la vest; Prelunca (1310m.), Culmea Prelunci, 
Vf. Crucilor (1241m.), Vf. Monteoru (1330m.) – la nord si Culmea Pietrei la est.  

Apele paraului Ursoaia se aduna de pe versantul rasaritean al Culmii 
Carambului –Plesi si se indreapta catre nord est, definind cea mai mare parte din  
limita estica a ariei protejate. 

Vulturaria izvoraste de pe latura estica a Culmii Carambului –Plesii si se 
indreapta pe un prim sector pe directie sud vest – nord est, urmand in a doua parte a 
cursului sa se reorienteze, catre sud est.  Debitele paraielor au in mod obisnuit, valori 
reduse, dar pot creste brusc sub influenta cantitatilor de precipitatii, cazute in bazin, 
specifice perioadei.  

Profilul transversal al vailor releva forme ascutite, cu  versanti pe alocuri 
verticali, ce definesc sectoare de chei. Treptele identificabile in pachetele masive de 
gresii explica etape de adancire puternica corelate cu perioade climatice ce au 
determinat debite mari. Scurgerea se produce de asemenea pe versanti sau in cursuri 
temporare.   
 

1.10.3.3. Elemente de risc hidrologic şi hidrogeologic 
 

Fluctuaţiile resurselor de apă ale râurilor se desfăşoară între două momente 
extreme, reprezentate prin viituri şi secete. Considerate riscuri naturale sau hazarde, 
în funcţie de efectul lor, aceste fenomene pot denumi dezastre sau catastrofe (I. 
Zăvoianu, Ş. Dragomirescu, 1994) care provoacă dezechilibre mai mari sau mai mici 
în funţionalitatea sistemelor geografice. Desi secetele nu caracterizeaza regiunea, 
ambele fenomene se pot identifica in zona. Geneza viiturilor este legată în primul 
rând de precipitaţii. Regiunii ii sunt caracteristice viiturile se produc ca urmare a 
unor ploi torenţiale sau a topirii bruşte a zăpezii (viituri pluvio-nivale). De multe ori, 
cauza manifestării unor asemenea fenomene este suprapunerea precipitaţiilor peste 
stratul de zăpadă aflat în topire (viituri pluvio-nivale). Producerea viiturilor mai este 
provocată şi de alţi factori precum: permeabilitatea şi gradul de saturatie si umiditate 
a solului, gradul de acoperire cu vegetaţie, pantele albiilor şi ale versantilor. 
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1.11. Potentialul climatic 
 
Caracterizarea climatica trebuie abordata pe doua paliere: intai - e necesara o 

precizare a trasaturilor generale, si in planul urmator - o punctare a caracterelor 
micro- si topo-climatice care imprima arealului denumit Caldarile Zabalei, 
particularitate.  Orientarea diferita a princiaplelor sectoare de vale si a versantilor 
determina conditii locale de diferentiere din punct de vedere climatic  

Din punct de vedere climatic, teritoriul administrativ al Judeţului Vrancea, prin 
pozitia sa la nivelul tarii si implicit la distanţă egală între ecuator şi pol, beneficiază 
de un climat temperat-continental, cu influenţe pregnante estice  si nordice care 
accentueaza caracterele extreme.  Astfel, la nivelul continentului european, câmpul 
baric mediu este format din patru centri de acţiune: 

  -Anticiclonul subtropical Azoric,  care asigura tot timpul anului transportul 
aerului umed oceanic dinspre vest şi nord-vest către centrul şi estul continentului, şi 
care este răspunzător de cele mai frecvente precipitaţii atmosferice (45 % din 
cantităţile anuale ); 

-Anticiclonul Est-European, mai rar  cel Siberian, caracterizat la nivelul 
României prin invazii de aer rece arctic, continental, dinspre nord-est şi est, pe 
direcţie ultrapolară ; 

-Depresiunea Islandeză, situată în nordul oceanului Atlantic, mai atenuată în 
timpul verii şi mai adâncă iarna, care determină vreme închisă şi scăderea 
temperaturii iarna, dar şi aversele de ploaie vara; 

-Depresiunea Mediteraneană, instalată în perioada rece a anului deasupra 
bazinului central al Mării Mediteraneene.  

Altitudinea determina prezenta caracterelor specifice climatului montan bine 
evidenţiat, cu două subtipuri: cel al culmilor şi masivelor muntoase înalte ale 
Munţilor Vrancei, respectiv climatul culmilor şi masivelor muntoase joase. Acesta se 
remarcă prin temperaturi mai scăzute, umezeală ridicată şi cantităţi mai bogate de 
precipitaţii, frecvenţa mare a fenomenelor meteorologice periculoase, îngheţuri şi 
brume timpurii de toamnă şi târzii de primăvară, precum şi inversiuni de temperatură, 
depuneri de gheaţă pe conductorii aerieni, ninsori viscolite etc.; 

O trasatura deosebita a regiunii este data de prezenţa fenomenului de foehn, 
generat de încălzirea adiabatică a maselor de aer care coboară forţat, în timpul 
advecţiilor maselor de aer vestice  pe versanţii estici ai culmilor joase În timpul 
manifestărilor foehale temperatura aerului creşte rapid, umiditatea aerului scade, 
având ca efect reducerea frecvenţei precipitaţiilor si reducerea amplitudinii variaţiei 
coordonatelor termice. 

Topoclimatul acestui areal are caracter temperat - continental, cu mari 
diferente de temperatura de la vara la iarna, media fiind de + 70  , - 80 C iar nivelul 
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precipitatiilor de cca. 1000 ml/an, intervalul cel mai ploios fiind primavara, iar cel 
mai secetos iarna. 
 Vânturile dominante sunt cele de vest, bogate in precipitatii, in general, valea 
Zabalei este adapostita fata de actiunea vântului si nu se manifesta efecte negative ca, 
de exemplu, rupturi si doborâturi. 
 

1.11.1. Factorii radiativi   
 

Neuniformitatea reliefului, reflectată cu deosebire în alternanţa ariilor 
depresionare cu dealuri şi culmi muntoase dispuse pe direcţia nord-sud, creează 
condiţii favorabile pentru producerea inversiunilor de temperatură. 

Insolaţia, ca energie cosmică, influenţează direct temperatura aerului, 
precipitaţiile şi vântul determinând indirect umiditatea aerului, a solului, procesele de 
dezagregare şi dezvoltarea asociaţiilor vegetale. Durata  anuală  de  strălucire  a  
soarelui  este, în  medie,  de 2081 ore, mai  mare  în  lunile  mai -  septembrie, când  
media  lunară depăşeşte  200 ore  şi  mai  redusă  în  lunile  noiembrie – ianuarie, 
când  durata  scade  sub  100  ore . 
 

1.11.2. Regimul temperaturilor  
 
Temperaturile medii anuale  înscriu valori cuprinse în general, intre 0 si 1°C în 
zonele muntoase înalte (staţia meteorologică Lăcăuţi, la 1776m altitudine 1,1°C). 
Izoterma de 8°C delimitează spre est înălţimile de peste 800-900m, iar cele de 6, 
respectiv 4°C pe cele de 1000-1200m (Munţii Furu, Zboina Frumosă). De la aceste 
înălţimi temperatura medie scade altitudinal până la valori de 1°C. 
Temperaturile medii ale  extremelor lunare din cursul anului. Aceeaşi variaţie 
altitudinală este remarcată şi în ceea ce priveşte temperatura medie a aerului în cursul 
anului. Se remarca faptul că, temperatura aerului urmează o curbă ascendentă din 
ianuarie până în iulie, când se atinge maximul termic mediu anual, şi o curbă 
descendentă din iulie până în decembrie, uneori ianuarie, când se remarcă cele mai 
mici medii termice din cursul anului. 

În luna cea mai rece din cursul anului, temperatura aerului se înscrie în general, 
între -8 si -10 °C. În luna iulie, cea mai caldă din an,  temperatura medie a reginii este 
de 12-14 °C. 

In zona montana, un rol aparte îl joacă inversiunile termice. Acestea apar 
frecvent în anotimpul rece, Pe fundul văii. ferite de vânt, aerul este mai rece, în timp 
ce în părţile superioare aerul este mai cald. Aşa se explică dezvoltarea unora dintre 
elementele mediteraneene ale vegetaţiei pe versanţi şi niciodată pe fundul 
depresiunilor sau al văilor, în multe zone, inversiunile termice sunt secondate de 
inversiuni ale vegetaţiei, în sensul că specii forestiere termofile (Fagus sylvatica) sunt 



 
LIFE05/NAT/RO/000170 

"Imbunatatirea sistemului de protectie a carnivorelor mari din judeţul Vrancea" 

 

Planul de management al ariei protejate Muntioru-Ursoaia 32

cantonate la partea superioară a versanţilor, iar specii ombrofîle, mai puţin iubitoare 
de căldură precum coniferele, sunt întâlnite la partea inferioară a versanţilor. 
Durata perioadei de îngheţ oscilează în funcţie de altitudine, dar este influenţată şi 
de inversiunile termice care se creează tot timpul anului şi mai ales în anotimpul rece. 
In general, îngheţul se declanşează ca urmare a advecţiilor maselor reci de aer, sau în 
urma răcirilor radiative din cursul nopţilor senine, care au ca rezultat scăderea 
temperaturii aerului sub minima de 0 °C.  La Lăcăuţi staţie meteorologică specifică 
spaţiului montan înalt al judeţului  se inregistreaza  276 zile.  
Datele medii de producere a primului îngheţ se plasează în a doua decadă a lunii 
septembrie în regiunile de munte la peste 1400-1600 m, Faţă de datele medii, 
îngheţul înregistrează mari variaţii neperiodice, dependente de  advecţiile inegale ale  
maselor de aer rece. Aceste variaţii evidenţiază situaţiile extreme posibile la care s-a 
putut produce fenomenul de îngheţ, cu decalajul dictat de condiţiile fizico-geografice 
ale teritoriului analizat. Astfel, cele mai timpurii îngheţuri de toamnă s-au semnalat 
în jurul datelor de 3 august la Lăcăuţi si 22 septembrie la Tulnici. Ultimul îngheţ, de 
primăvară, întârzie ca dată medie de producere pana  la 10 iunie la Lăcăuţi Cele mai 
târzii ultime îngheţuri se produc in jurul datei de 24 iunie 
 

1.11.3. Nebulozitatea   si precipitatiile 
 

Umezeala relativă a aerului inregistreaza una dintre cele mai ridicate  
valori din ţară, peste 84% în extremitatea vestică a regiunii (Culmea Lăcăuţi) ca 
urmare a aportului permanent de vapori de apă din domeniul circulaţiei vestice 
Cantităţile medii anuale  are valori de 1000 mm in  spaţiul montan (Munţii Furu, 
Zboina Frumoasă şi Culmea Lăcăuţiului). Maximul lunar pluviometric se păstrează în 
luna iunie. Cele mai secetoase luni sunt în regim multianual ianuarie, februarie, sau  
martie (sub 30mm lunar), octombrie-martie la altitudini mari (Lăcăuţi). Numărul 
zilelor cu ninsoare la Lăcăuţi este de  80-120.  
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Variaţia în cursul anului a cantităţilor lunare de precipitaţii (1901…2003) la staţiile meteorologice din zona 

subcarpatica si montana (Tulnici si Lacauti) 
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1.11.4. Regimul  eolian 
 

Viteza medie anuală prezintă valori ridicate la altitudinile mari, de 6-8 m/s iar 
calmul atmosferic prezintă valori  de 10-15%. 
 

1.12.      Invelisul edafic 
 
Tipuri genetice de sol 

 
In zona de padure, de la regiunile cu umiditate mai scazuta spre cele umede, se 

succed luvisolurile, cambisolurile si spodisolurile. Luvisolurile includ 
preluvosolurile, luvosolurile si planosolurile. 

Regiunii si treptei pe care se suprapune arealul ii sunt specifice cambisolurile, 
la care elementul diagnostic il constituie prezenta in profil a orizontului cambic 
(districambosolurile) Cele mai răspândite soluri sunt cele din clasa brun-acide 
(districambosolurile - SRTS). Acestea se definesc prin prezenta orizontului A ocric, 
sau umbric, urmat de un orizont cambic, cu grad de saturatie < 55% si culori cu valori 
si crome peste 3,5. Materialul parental pe care s-au format solurile brun-acide provine 
din alterarea rocilor ce intră în constituţia litologică a zonei carpatice (fliş-şistos-
grezos, fliş-grezos, fliş-grezos-calcaros, gresii, sisturi sericito-cloritoase, etc.).  

Cu caracter insular, la cele mai mari altitudini apar soluri brun-acide de pajişti cu 
podzoluri, iar pe alocuri, se întâlnesc soluri brun-acide umbrice. Clasa spodosolurilor 
(care include soluri brune feriluviaîe şi podzoluri) este întâlnită cu caracter dominant 
la înălţimi de peste 1400 m. Principala folosinţă a acestor soluri o constituie pajiştile. 
Pentru menţinerea productivităţii sporite, ele necesită lucrări de prevenire a eroziunii, 
întrucât se caracterizează printr-un indice mare de erodabilitate. Principala folosinţă a 
acestor soluri o constituie pajiştile. Pentru menţinerea productivităţii sporite, ele 
necesită lucrări de prevenire a eroziunii, întrucât se caracterizează printr-un indice 
mare de erodabilitate. Solurile negre-acide au o valoare productivă mijlocie spre 
ridicată, ele oferind condiţii propice dezvoltării pădurilor (în special de fag şi de 
conifere) şi pajiştilor.  

 
Eroziunea solului 
 

Intensitatea eroziunii solului este determinată de o serie de factori, între care se 
impun: declivitatea reliefului, gradul de acoperire cu vegetaţie, litologia, textura 
solului, durata şi intensitatea ploilor torenţiale, activitatea antropică. Din analiza 
hărţii eroziunii solului se poate observa că terenurile afectate de eroziune deţin 
suprafeţe destul de reduse datorită, în principal, prezenţei masive a vegetaţiei 
forestiere care fixează solurile. Se remarcă totuşi unele areale unde procesele de 
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eroziune sunt mai accentuate: culmi cu soiuri slab erozive, micile bazinele 
depresionare, precum şi în sectoarele unde s-au efectuat despăduriri. Eroziunea se 
declanşează în special pe solurile şi terenurile descoperite, fiind erodat în primul rând 
stratul cel mai fertil al solului, orizontul de humus şi treptat şi celelalte, până la roca-
mamă şi mai departe. Când apele reuşesc, datorită formei terenului, să se concentreze 
pe anumite "fire" sau talveguri, procesul de eroziune este mult mai rapid. 

 
In arealul ariei protejate, procesele de eroziune a solului se manifesta in special  

in extremitatea sud estica a regiunii, suprapusa pasunii impadurite,  fara insa ca 
indicatorii actuali ai intensitatii procesului sa anticipeze  o degradare accentuata.  
Acest lucru este insa conditionat de mentinerea conditiilor actuale, in special in ceea 
ce priveste gradul de acoperire cu vegetatie, tipul si consistenta acesteia. 

 
Eroziunea în suprafaţă este un indicator ecologic, foarte semnificativ şi pentru 

repartiţia învelişului vegetal, afectând orizontul biologic activ al profilului de sol, 
astfel încât, se reduc posibilităţile de înrădăcinare şi hrănire a plantelor (M. 
Pătroescu, 1996). 

Dintre   factorii   climatici   se   remarcă  ploile   torenţiale,   vânturile, 
variaţiile climatice şi microclimatice sezoniere sau anuale. 

Aceste modificări apărute în perioadele secetoase, au favorizat în anii următori 
(anii medii) declanşarea unor intense procese de eroziune, precum şi migrarea 
substanţelor coloidale necesare nutriţiei plantelor. 
 
 

1.13.  Inventarierea resurselor biotice  
 

1.13.1. Flora şi vegetaţia 
 
Vegetatia forestiera este formata din amestecuri foioase si conifere alcatuind 
mozaicuri din urmatoarele tipuri de padure: 
 
- Amestecuri de brad, molid si fag de bonitate inferioara, pe stancarii cu eroziune 

excesiva, pe versanti superiori framantati si abrupti; 
- Bradeto-fagete de bonitate mijlocie si superioara, pe soluri brune cu volum edafic 

mijlociu-mare, pe versanti mijlocii, ondulati, cu pante medii; 
- Molideto-bradete de bonitate medie si superioara, pe soluri brune cu volum edafic 

mare, pe versanti mijlocii, ondulati, cu pante medii si mici; 
 
Deasemeni, pe stancarii sunt pinete in amestec cu brad, fag, molid, mesteacan, iar pe 
versantii de sud si rasarit apare gorunul; pe firul vailor apare aninul si salcia 



 
LIFE05/NAT/RO/000170 

"Imbunatatirea sistemului de protectie a carnivorelor mari din judeţul Vrancea" 

 

Planul de management al ariei protejate Muntioru-Ursoaia 35

capreasca iar in subarboret se intalneste socul, alunul, macesul, zmeurul si murul iar 
in zonele de creasta palcuri de afin si merisor. Majoritatea arboretelor au varste intre 
110-160 ani, si au functia de protectie a solului contra eroziunii si alunecarilor de 
teren, fiind prevazute numai taieri de iegiena si conservare, 
Vegetatia ierboasa, dupa colectivul de autori de la Fcultatea de Biologie a Univ. “Al I 
Cuza “- Iasi, Gradina Botanica si Institutul de Cercetari Biologice din Iasi (1996) se 
incadreza astfel: 
Querco-Fageta Br. – Bi. et Tx 43 
Fagetalia silvaticae Paw.28 
Fagion silvaticae Tx. Et Diem.39 
As. Piceeto – Fagetum carpaticum.  
 
Cele mai reprezentative sunt asociatiile vegetale corespunzatoare padurilor de 
amestec a caror compozitie floristica este: 
Fagus silvatica, Picea abies, Abies alba, Pinus silvestris, Betula pendula, Asperula 
odorata, Asarum europaeum, Luzula luzuloides, Pulmonaria rubra, Cardamine 
glanduligera, Oxalis acetisella, Dryopteris filix-mas, Cardamine bulbifera, Mycelis 
muralis, Myosotis silvatica, Poa nemoralis, Veronica officinalis, Chrysanthemum 
alternifolium, Pulmonaria officinalis, Sanicula europaea, Impatiens noli-tangere, 
Vaccinium vitis-idaea, Glecoma hederacea, Hieracium sylvaticum, Solidago 
virgaurea, Gentiana asclepiadea, Hieracium transsilvanicum, Urtica dioica, 
Petasites hybridus, Equisetum palustre, Geum rivale. 
 
 

 
Asociatii vegetale in SCI Muntioru-Ursoaia Foto: LIFE05NAT/RO/000170 
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Tipurile de padure din aria protejata Muntioru-Ursoaia 

 

  
2.8.2. Fauna  

 
Fauna ariei protejate Muntioru-Ursoaia este caracteristica lumii animale care 

populeaza padurile de amestec din Carpatii Orientali. Suprafata relativ redusa a 
acestei arii protejate nu permite conturarea unor teritorii individuale ale unor specii 
faunistice de talie mare, dar gradul mare de naturalitate si lipsa activitatilor antropice 
atribuie acestei suprafete un rol foarte important ca zona de refugiu, hranire, fatare, 
crestere a puilor si chiar de coridor ecologic pentru numeroase specii. 

De remarcat este densitatea mare a locurilor favorabile pentru fatarea si 
cresterea puilor pentru speciile de carnivore mari. Zonele stancoase, aflate in 
apropierea unor cursuri de apa cu curgere permanenta constituie zone favorabile 
pentru fatarea si cresterea puilor.  
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Barloage  identificate in SCI Muntioru-Ursoaia Foto: LIFE05NAT/RO/000170 

 
Cele mai importante specii faunistice, atât prin faptul că sunt prioritare pentru 

desemnarea de arii de protecţie conform Directivei Habitate, cât şi prin faptul că sunt 
populaţii nucleu foarte importante la nivel european sunt carnivorele mari (ursul, 
lupul şi râsul). Importanta populatiilor de carnivore mari este recunoscuta si prin 
desemnarea acestui areal ca Sit de Importanta Comunitara in cadrul retelei ecologice 
Natura 2000, printre speciile de fauna salbatica, in formularele standard aprobate 
regasindu-se si acestea.   

Conservarea acestor trei specii de carnivore mari se realizeza conform planului 
de management local realizat in cadrul proiectului LIFE02NAT/RO/8576 si pe 
existenta unei retele ecologice locale pentru protectia carnivorelor mari din judetul 
Vrancea. In cadrul acestei retele locale, Muntioru-Ursoaia are un rolul de coridor 
ecologic de tip “steping stonnes”. In prezent, in cadrul Proiectului 
LIFE02NAT/RO/000170, populatiile de carnivore mari de pe raza retelei de arii 
protejate sunt subiectul unei ample monitorizari, rezultatele obtinute stand la baza 
aplicarii unor masuri speciale de conservare. 
Alte specii importante de faună: Capreolus capreolus, Cervus elaphus, Felis 
silvestris, Sus scrofa  

În afară de aceste specii de talie relativ mare şi bine cunoscute, deosebit de 
importante sunt o serie de mamifere de talie mică şi mijlocie, multe dintre ele greu de 
observat şi studiat din cauza vieţii ascunse, în general nocturne. Mamiferele mici 
rozătoare sunt bine reprezentate, unele dintre ele fiind de o deosebită importanţă, 
fiind listate în Directiva Habitate 92/43/EEC: şoarecele scurmător (Clethrionomys 
glareolus), şoarecele de câmp (Microtus arvalis), şoarecele de pământ  (M. agrestis), 
şoarecele de casă (Mus musculus), şoarecele gulerat (Apodemus flavicollis), şoarecele 
dungat (A. agrarius), şoarecele de pădure (A. sylvaticus), pârşul de alun 
(Muscardinus avellanarius), veveriţa (Sciurus vulgaris). 
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În ce priveşte amfibienii si reptilele, cerinţele lor de habitat sunt foarte stricte, 
fiind deosebit de importante în acest caz condiţiile de microhabitat prezente la faţa 
locului. Reptilele, mai rezistente la uscăciune decât amfibienii, nu necesită prezenţa 
zonelor umede în imediata apropiere, decât în măsura în care îşi găsesc hrana în 
aceste ecosisteme.  

Herpetofauna este cea caracteristică etajului montan, fiind prezente atât specii 
întâlnite la altitudini mai mari (Triturus alpestris, Podarcis muralis), cât mai ales 
specii care au o distribuţie largă atât în zone joase, cât şi la munte (Bombina 
variegata, Bufo bufo, Rana dalmatina, iar dintre reptile, speciile: vipera comună 
(Vipera berus), şopârla de ziduri (Podarcis muralis), şopârla de munte (Zootoca 
vivipara), şarpele de sticlă sau năpârca (Anguis fragilis colchicus), şarpele de alun 
(Coronella austriaca). 

Avifauna: in zona pădurilor de amestec: Parus ater, P. cristatus, Phylloscopus 
sibilatrix, Sitta europaea, Turdus philomelus, Garrulus glandarius, Fringilla coelebs, 
Erithacus rubecula, Carduelis chloris, Pica pica, iar in zona molidişurilor: Regulus 
regulus, Parus ater, Turdus viscivorus, Parus cristatus, Troglodytes troglodytes, 
Butoe buteo, Anthus trivialis, Loxia curvirostra, Nucifraga caryocatactes, Tetrastes 
bonasia, Dryocopus martius 

 
2.8.3. Specii de importanţă comunitară 
 

Situl de importanta comunitara ROSCI0127 – Muntioru-Ursoaia are ca obiectiv 
major mentinerea statutului de conservare al speciilor de interes comunitar listate in 
formularul standard Natura 2000, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 98 
Bis/07.02.2008, Anexa 6. 
 

Alte specii importante de fauna de interes comunitar 
 

specie populatie specie populatie 
 

Accipiter gentilis  C  Accipiter nisus  C  
Aegithalos caudatus  C  Alauda arvensis  C  
Anthus trivialis  C  Apus apus  C  
Asio otus  C  Athene noctua  C  
Certhia familiaris  C  Cinclus cinclus  C  
Corvus corax  C  Dendrocopos major  C  
Erithacus rubecula  C  Fringilla coelebs  C  
Garrulus glandarius  C  Loxia curvirostra  C  
Motacilla alba  C  Motacilla cinerea  C  
Motacilla flava  C  Nucifraga caryocatactes  C  
Capreolus capreolus  10-25 i  Cervus elaphus  10-30 i  
Felis silvestris  2-10 i  Sus scrofa  10-30 i  
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 Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE  
 

Cod Nume Populaţie  Evaluarea sitului 

     Rezidentă Migratoare  Populaţie   Conserva
re Izolare Evaluare 

globală 

      Reprod
ucere Iernat Etapă                

1 3 5 2 Canis lupus* 2-4 i 3-4 i  C A C C 
1 3 6 1 Lynx lynx 1-2 i 2-3 i  C A C C 
1 3 5 4 Ursus arctos* 2-3 i 6-9 i  C B C C 
 
Specii de amfibieni şi reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE  
 

Cod Nume Populaţie  Evaluarea sitului 

     Rezidentă Migratoare  Populaţie   Conserva
re Izolare Evaluare 

globală 

      Reprod
ucere Iernat Etapă                

1 1 9 3 Bombina variegata P  C B C C 
 
 
Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE  
 

Cod Nume Populaţie  Evaluarea sitului 

     Rezidentă Migratoare  Populaţie   Conserva
re Izolare Evaluare 

globală 

      Reprod
ucere Iernat Etapă                

1 0 8 7 Rosalia alpina R  C B C C 
1 0 8 8 Cerambyx cerdo P  C B C C 
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2.8.4. Habitate  
 

Situl de importanta comunitara ROSCI0028 – Muntioru-Ursoaia are ca obiectiv 
major mentinerea statutului de conservare al habitatelor de interes comunitar listate in 
formularul standard Natura 2000, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 98 
Bis/07.02.2008, Anexa 6. 
 
Astfel, in cadrul acestei anexe ale ordinului privind infiintarea sitului de importanta 
comunitara, se reagasesc urmatoarele habitate de interes comunitar: 
 

Tipuri de habitate prezente în sit si evaluarea sitului în ceea ce le priveste  
 

Denumire habitat %  Reprez. Supr. rel. 
Conserv.Global  

Paduri de fag de tip Luzulo-Fagetum  40  A  C  B  B 
Paduri acidofile de Picea abies din regiunea montana 
(Vaccinio-Piceetea)  40  A  C  B  B 

 
 
Cod habitat: 9110 Păduri de tip Luzulo-Fagetum 

 
Brădeto-făgeto-molidişe, pe soluri acide, cu Luzula luzuloides, Polytrichum 
formosum, şi deseori Deschampsia flexuosa, Vaccinium myrtillus, Pteridium 
aquilinum.  
Specii de plante întâlnite: 
Fagus sylvatica, Abies alba, Picea abies, Luzula luzuloides, Polytrichum formosum şi 
adeseori Deschampsia flexuosa, Calamagrostis villosa, Vaccinium myrtillus, 
Pteridium aquilinum. 

 
Corespondenta cu habitatele clasificate in Romania:  
R4102, R4105-4107, R4110 
 
Tipuri de asociatii vegetale caracteristice habitatului: 
Festuco drymejae-Fagetum Morariu et al. 1968;  
Hieracio rotundati-Fagetum(Vida 1963) Täuber 1987 (syn.: Deschampsio flexuosae-
Fagetum Soó 1962) 
 
Cod habitat: 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana ( Vaccinio – 
Piceetea) 
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Fitocenoze edificate de specii boreale şi carpatice, oligoterme, mezofite, mezo-
eutrofe. Stratul arborilor, compus exclusiv din molid (Picea abies), sau cu rare 
exemplare de brad (Abies alba), paltin de munte (Acer pseudoplatanus), ulm de 
munte (Ulmus glabra), fag (Fagus sylvatica). Stratul arbuştilor si subarbustilor, slab 
dezvoltat – exemplare rare de scorus (Sorbus aucuparia), Sambucus racemosa, Ribes 
petraeum, Lonicera nigra, Daphne mezereum, Rubus idaeus, Spiraea chamaedrifolia, 
Rubus hirtus etc. Stratul ierburilor şi subarbuştilor, neuniform, dezvoltat în pete, cu 
Oxalis acetosella, Dentaria glandulosa, Luzula sylvatica, Soldanella hungarica, 
Vaccinium myrtillus  local cu Galium odoratum sau Calamagrostis arundinacea. 
Stratul muschilor este  pe alocuri destul de bine reprezentat acoperind complet solul 
cu specii de Sphagnum si Polytrichum 
 
Corespondenta cu habitatele clasificate in Romania:  
R4203, R4205, R4206, R4207, R4208, R4209, R4212, R4214 
 
Tipuri de asociatii vegetale caracteristice habitatului: 
 
Soldanello majoris-Piceetum Coldea et Wagner 1998;  
Hieracio rotundati-Piceetum Pawł. et Br.-Bl. 1939 (syn.: Luzulo sylvaticae-Piceetum 
Wraber 81 1953);  
Hieracio rotundati-Abietetum (Borhidi 1974) Coldea 1991; 
Leucanthemo waldsteinii-Piceetum Krajina 1933. 
 

 
2.10. Mediul socio-economic 

 
2.10.1. Istoricul populării şi al utilizării resurselor din arealul ariei 

protejate 
 

 Aria protejata se suprapune unui sector al ramei vestice a ulucului depresionar 
Lopatari – Bisoca – Vintileasca, zona de locuire straveche, legata de caile de 
comunicatii din bazinul superior al Ramnicului Sarat.  
 In mod traditional, arealele din apropierea depresiunilor intramontane, resimt 
influentele antropice, prin faptul ca reprezinta zone de  exploatare a resurselor pentru 
localitatile din apropiere.  

Resursele  exploatate in regiune sunt agregatele minerale din albia raurilor sau 
din zonele de ivire la zi a stratelor de gresii cu proprietati de clivaj (piatra  pentru 
constructii) si lemnul. Caracterele retelei hidrografice si cele petrografice ale 
arealului  protejat  nu oofera posibilitatea exploatarii agregatelor minearale. 
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Lemnul padurilor a fost insa exploatat mai mult sau mai putin intens  in timp. 
In reconstituirea unei etape a  istoriei exploatarii acestei resurse este posibila prin  
analiza amenajamentelor silvice. Interpretarea acestora poate releva prin precizarea 
varstei si compozitiei  arborilor din areal etapa cea mai recenta a evolutiei  vegetatiei 
forestiere.  
 
Conform hartii amenajistice intocmita in anul 2003, intreg teritoriul ariei protejate, 
este acoperit cu paduri a caror varste sunt cuprinse intre extremele de  95 de ani (u.a.  
10) si  130 de ani  (u.a. 7C). Exceptand parcela 8A,  ocupata de plantatii  de 10 ani, 
varsta arboretelor din parcelele nementionate este  cuprinsa intre 110 si 120 de ani. 

 
2.10.2. Aspecte demografice 
 
Prezenta umana in bazinul hidrografic Purcelu si implicit in arealul aflat sub 

incidenta protectiei, era direct legata de exploatarile forestiere din regiune. Strict in 
cuprinsul ariei protejate  nu exista arii de looocuire permanenta. 
Impactul prezentei umane asupra ariei protejate, era considerabil in special prin 
activitatea implicita desfasurata temporar in areal. 

In ultimul deceniu prezenta umana in regiune s-a diminuat semnificativ, 
reducandu-se doar la prezenta ocazionala a lucratorilor silvici. Impactul actual al 
activitatii umane  manifestat in cea mai insemnata parte prin prezenta mijloacelor de 
transport a masei lemnoase exploatate in amonte  sau aval de acest sector, .este 
concentrat pe drumul  tangent la latura estica a ariei protejate, care  insoteste valea 
Purcelului, realizand legatura intre  localitatile  Vintileasca si Plesi. 

 
2.10.4. Dotări tehnico-edilitare  
 
Pe raza arie protejate nu exista elemente de infrastructura sau alte tipuri de 

dotari cu exceptia drumului forestier 94D=FE7, cu o lungime totala de 2,3 km  si un 
drum de tractor de acces catre zonele forestiere (FN2) cu o lungime de 0,8 km. 
 

2.10.5. Modul de utilizare al terenurilor 
 
Suprafata ariei protejate cuprinde areale de teren incluse in moduri diferite de 

valorificare. Ponderea cea mai mare o au suprafetele incluse in prezent in categoria 
fondului forestier, acoperite cu padure.  

In cadrul acestora se includ suprafetele ocupate de subcategoriile drumuri 
tehnologice, drumuri auto si suprafetele ocupate de constructii. 
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Situatii mai speciale sunt cele determinate de vechile cai de apropiere si de 
scoatere (TAF), ocupate in present de arbori de varste si de esente diferite fata de cele 
ale parcelelor pe care le strabat.  

 
2.10.6. Activităţi antropice pe raza ariei protejate 
 

2.10.6.1. Silvicultura 
 

Silvicultura este una dintre cele mai vechi activităţi antropice de pe raza ariei 
protejate. Gestionarea raţională a fondului forestier este o condiţie absolut necesară 
pentru dezvoltarea echilibrată a aşezărilor umane şi pentru menţinerea echilibrului 
ecologic în mediul natural. 

Terenurile suprapuse ariei protejate sunt in prezent supuse managementului  
forestier aplicat in limitele prevederilor legale pentru statutul de  sit de importanta 
comunitara, pe care il are arealul.   

Activităţile din silvicultură se referă la gestionarea fondului forestier, la 
exploatarea lemnului, colectarea de produse forestiere (fructe, ciuperci etc.), acţiuni 
de reîmpădurire. Activitatile de silvicultura care se vor desfasura in acest areal dupa 
aprobarea planului de management vor avea ca obiectiv mentinerea statutului de 
conservare a habitatelor de importanta comunitara listate in Formularul Standard. 
Activitatile de exploatare a masei lemnoase se vor desfasura conform 
amenajamentelor silvice care, in termen de sase luni de la aprobarea planului de 
management vor fi revizuite. Vor fi permise activitatile de exploatare a masei 
lemnoase care nu afecteaza statutul de conservare a habitatelor de importanta 
comunitara listate in Formularul Standard, fiind incurajata gospodarirea durabila a 
padurilor prin realizarea unor lucrari de silvicultura care au ca scop mentinerea 
structuri, compozitiei arboretelor forestiere. 

  
2.10.6.2. Agricultura 
 

Pe raza ariei protejate Muntioru-Ursoaia nu sunt practicate activitati agricole 
permanente. Sporadic, muncitorii forestiere cazati in cabanele din vecinatatea ariei 
protejate se ocupa cu cresterea animalelor de tractiune si a bovinelor, dar activitatea 
se desfasoara doar pe durata sezonului activ in exploatarea padurii.  

 
2.10.6.3. Turismul şi facilităţile de turism 
 

Arealul suprapus sitului de importanta comunitara nu este racordat la nici unul 
dintre  traseele turistice marcate de la Curbura Carpatilor. Potentialul turistic al 
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comunei Vintileasca este unul din factorii care contribuie la atragerea in areal a 
numerosi turisti. In viintorul apropiat este posibil ca aria protejata sa devina unul 
dintre punctele de atractie pentru turistii din zona. Vizitarea ariei protejate se va face 
doar in prezenta unui ghid autorizat de admnistratorul ariei protejate si numai pe 
trasee marcate si intretinute in acest sens. Traseele vor fi omologate si realizate numai 
dupa realizarea unei evaluari a potentialului impact asupra speciilor si habitatelor de 
interes comunitar, si vor evita zonele importante pentru conservare.  

 
2.10.6.4. Vânătoarea şi pescuitul 

 
Intreaga suprafata a ariei protejate este inclusa in fondul de vanatoare 39 

Breazau gestionat de AJVPS Buzau. Desi zona nu este accesibila, activitatile de 
vanatoare se desfasoara conform legislatiei in vigoare. Statutul de arie de importanta 
comunitara impune refacerea contractelor de gestionare a fondurilor de management 
cinegetic, astfel incat sa poata fi impuse un set de masuri minime necesare mentinerii 
statutului de conservarea al speciilor listate in Formularului Standard. Aria protejata 
Muntioru-Ursoaia va devenii zona de liniste a vanatului pentru fondurile de 
management cinegetic care se suprapun acestui areal, vanatoarea speciilor de interes 
comunitar fiind interzisa. 

 
2.10.6.5. Conservarea naturii 
 

Declarara arie protejata din anul 2007, zona Muntioru-Ursoaia a devenit tinta 
unor activitati de conservare a naturii. 

Programe mai ample de conservare au debutat in anul 2002 prin implementarea 
de catre APM Vrancea a proiectului LIFE NATURA: Conservarea in situ a 
carnivorelor mari din judetul Vrancea. Evidentiata prin analiza GAP, ca zona 
importanta pentru carnivorele mari, acesta zona a devenit in final parte componenta a 
retelei ecologice de protectie a carnivorelor mari, fiind incadrata ca zona de tip 
steping stonnes cu rolul de coridor ecologic. Aria protejata este inclusa in cadrul 
etapelor de monitorizarea a speciilor de fauna salbatica si este inclusa pe lista 
propunerilor de situri de interes comunitar. In anul 2007, aria protejata capata un nou 
statut de conservare fiind inclusa in reteaua europeana de arii protejate Natura 2000.  
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2.10.6.6. Educaţie şi cercetare ştiinţifică 
 

Aria protejata Muntioru-Ursoaia face obiectul promovarii in cadrul 
campaniilor de constientizare si educare a localnicilor cu privire la importanta ariilor 
protejate si la rolul retelei Natura 2000 in dezvoltarea durabila a comunitatilor locale. 
Zona este promovata in cadrul materialelor educative realizate in cadrul proiectului 
LIFE NATURA: Conservarea in situ a carnivorelor mari din judetul Vrancea si 
LIFE NATURA: Imbunatatirea sitemului de protectie a carnivorelor mari din 
judetul Vrancea implementate de APM Vrancea.  
  
 

2.10.7. Regimul de proprietate al terenurilor 
 
Intreaga suprafata a sitului ROSCI0127 este in proprietatea Regiei Nationale a 
Padurilor - Romsilva. Suprafata este admnistrata de Ocolul Silvic Dumitresti. 

 
 

 
 

Regimul de proprietate a terenurilor din aria protejata Muntioru-Ursoaia 
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Capitolul III                 Direcţii prioritare de management  
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Planul de management urmăreşte îmbunătăţirea gestiunii patrimoniului natural 
al APMU prin promovarea de activităţi multiple şi diversificate cu impact redus 
asupra mediului şi asigurarea unui management eficient al ecosistemelor naturale şi 
antropice. 
Pentru eficientizarea activităţii de management al APMU este necesară corelarea cu 
planurile locale (amenajamente silvice, planurile de urbanism ale comunei Nistoreşti, 
alte planuri sectoriale), dar mai ales delimitarea unor direcţii prioritare de 
management.  
 
 

1.14. Conservarea diversităţii biologice şi a elementelor de peisaj 
 

Spaţiile naturale reprezintă furnizoare nelimitate de resurse regenerabile, în 
condiţiile în care acestea sunt menţinute într-o stare funcţională corespunzătoare. 
APMU se constituie într-un teritoriu foarte important pentru menţinerea echilibrului 
ecologic în bazinul hidrografic al paraului Zabala. În special serviciile de mediu 
generate de acest spaţiu (controlul scurgerii apei şi al sedimentelor, stabilizarea 
versanţilor, etc.) sunt foarte importante pentru îmbunătăţirea calităţii locuirii la nivel 
local. Din această cauză, pentru conservarea diversităţii biologice şi a elementelor 
cadrului natural din APMU este foarte importantă menţinerea tehnicilor de exploatare 
durabilă a resurselor mediului natural şi restricţionarea promovării unor activităţi care 
se constituie în noi forme de presiune umană asupra mediului.  

Cerinţa fundamentală pentru conservarea diversităţii biologice este conservarea 
'in situ' a ecosistemelor şi habitatelor naturale şi menţinerea şi refacerea populaţiilor 
viabile de specii în mediul lor natural. 

Utilizarea durabilă a resurselor mediului natural în APMU este necesară 
întrucât pentru refacerea sistemelor naturale degradate sunt necesare investiţii 
substanţiale pe care majoritatea comunităţilor umane nu le pot suporta. 

Planul de management stabileşte un cadru de acţiune în scopul conservării 
diversităţii biologice şi în special a habitatelor şi speciilor de interes comunitar. Nu 
trebuie neglijate elementele mediului abiotic şi componenta peisagistică, care 
reprezintă ţinta principală de conservare în cadrul APMU. 
 
Direcţiile prioritare de intevenţie în APMU în domeniul conservării diversităţii 
biologice şi al elementelor de peisaj: 
 

 conservarea habitatelor şi speciilor de interes comunitar şi naţional menţionate 
în Ordinul 1964/2007, cu privire specială asupra speciilor strict protejate; 
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 interzicerea oricăror activităţi de colectare a speciilor de interes comunitar şi 
naţional strict protejate menţionate în Ordinul 1964/2007 în APMU; 

 delimitarea de zone prioritare pentru conservarea speciilor ţintă şi concentrarea 
acţiunilor de conservare pe aceste spaţii; 

 menţinerea unui nivel de intervenţie antropică care contribuie la menţinerea 
unor habitate, fără a permite conturarea de areale fragile sau degradate; 

 monitorizarea şi eliminarea oricărei forme de organism cu potenţial invaziv din 
spaţiul APMU; 

 interzicerea introducerii voluntare sau involuntare de specii de plante şi 
animale; 

 stabilirea de cote anuale funcţie de capacitatea de suport a ecosistemelor 
naturale pentru resursele naturale ce se exploatează din mediul natural din 
APMU; 

 conservarea elementelor de peisaj din spaţiul APMU, cu privire specială asupra 
acelora care prezintă interes turistic. 

 
APMU există datorită habitatelor şi speciilor de interes conservativ naţional si 

comunitar, precum şi a elementelor peisagistice deosebite. Ţinta pentru acest 
domeniu prioritar trebuie să fie legată de menţinerea acestora într-o stare de 
conservare favorabilă, astfel încât să fie asigurată conservarea acestora pe termen 
lung, dar şi valorificarea lor economică raţională şi planificată.  
 
 

1.15. Dezvoltarea durabilă a comunităţilor umane care utilizeza resursele 
naturale din aria protejata 

 
Comunităţile umane reprezintă o componentă foarte importantă pentru APMU. 

Dezvoltarea durabilă a comunităţilor umane trebuie canalizată pe toate aceste valenţe 
care trebuie puse în raport cu capacitatea de suport a ecosistemelor naturale. Astfel, 
este necesară oferirea de resurse comunităţilor umane locale în limita capacităţii de 
suport a ecosistemelor naturale şi respectând direcţiile prioritare stabilite pentru 
conservarea diversităţii biologice. 

 
Activităţile umane în aria protejata si in vecinatatea ei sunt silvicultura 

(incluzând exploatarea lemnului), păstoritul şi, în ultimii ani, activităţile turistice. Ele 
se constituie în principalele activităţi care valorifică şi generează peisaje, dar şi care 
contribuie la dezechilibrarea mediilor naturale. Ele reprezintă ţinta direcţiei prioritare 
de dezvoltare durabilă a comunităţilor umane: 
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1. promovarea exploatării raţionale a fondului forestier 
 

Pădurile, prin funcţiile de protecţie şi socio-economice pe care le îndeplinesc, 
constituie, indiferent de forma de proprietate, o avuţie de interes naţional de care 
trebuie să beneficieze întreaga societate. În acest scop este necesară asigurarea 
gestionării durabile a pădurilor, prin stabilirea de măsuri eficiente de administrare, 
îngrijire, exploatare raţională şi regenerare. Planul de management al APMU are 
drept scop, conservarea şi protecţia resurselor forestiere şi promovarea de practici 
ecologice de exploatare a acestora, în conformitate cu prevederile Codului Silvic şi a 
legislaţiei din domeniul protecţiei şi conservării mediului.   

Principala problemă legată de administrarea fondului forestier este legată de 
faptul că cea mai mare parte a spaţiilor forestiere se află în proprietatea obştilor şi a 
proprietarilor privaţi, interesaţi de a le rentabiliza din punct de vedere economic. 
Acest lucru este generat de faptul că aceştia sunt obligaţi să îşi suporte cheltuielile de 
administrare şi să plătească impozite pentru terenurile pe care le au în proprietate. În 
acelaşi timp, regimul de arie protejată, care a impus restricţii semnificative în 
exploatarea resurselor forestiere, a favorizat acutizarea conflictelor între proprietarii 
de terenuri, interesaţi de exploatare, şi administratorii ariei protejate, interesaţi de 
conservare. 

Din acest motiv sunt importante următoarele aspecte legate de administrarea 
resurselor forestiere: 

 stabilirea tehnicilor de exploatare a resurselor fondului forestiere permise în 
APMU; 

 delimitarea de spaţii cu diferite grade de intervenţie permise asupra resurselor 
fondului forestier; 

 distribuţia echitabilă a dreptului de exploatare a produselor forestiere 
principale şi secundare la nivelul proprietarilor de terenuri, ţinând cont de 
necesităţile de conservare; 

 încurajarea sistemului exploatare-reîmpădurire-întreţinere pentru zonele 
exploatate silvic; 

 asigurarea unui nivel de exploatare de subzistenţă a produselor forestiere 
principale şi secundare, fără deteriorarea echilibrelor locale şi regionale; 

 găsirea formelor de compensare a persoanelor ce deţin proprietăţi în spaţii cu 
diferite grade de protecţie. 

 
2. gestiunea durabilă a  transporturilor 
 

Transporturile reprezintă o formă de presiune umană, absolut necesară pentru 
dezvoltarea socio-economică a unui spaţiu. Modul în care sunt amenajate drumurile 
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forestiere, materialele din care sunt construite, modul în care sunt întreţinute şi 
exploatate influenţează proiecţia în mediu a acestor activităţi. 
În cazul modificării parametrilor căilor de comunicaţie, existente în acest spaţiu sau 
al introducerii unora noi este absolut necesară analizarea aspectelor de favorabilitate, 
de impact asupra comunităţilor locale şi asupra habitatelor şi speciilor.  
  
 

1.16.  Dezvoltarea turismului 
 

Aria protejata Muntioru-Ursoaia se constituie într-un spaţiu cu un real potenţial 
turistic dat de existenţa unor valori naturale şi culturale de interes naţional şi regional.  

Direcţiile prioritare de management pentru această ramură de activitate se 
referă la: 

 încurajarea acţiunilor de reabilitare a infrastructurilor din APMU (căi de acces, 
trasee turistice, spatii de cazare, refugii, observatoare turistice, etc.); 

 prioritizarea acţiunilor de realizare de infrastructuri turistice cu impact redus 
asupra mediului; 

 dezvoltarea mecanismelor de control al activităţilor turistice în APMU; 
 corelarea activităţilor turistice cu celelalte activităţi sociale şi economice. 

Turismul poate reprezenta activitatea alternativă care poate asigura dezvoltarea 
durabilă a zonei, dar şi accentuarea problemelor de mediu.  
 

1.17. Promovarea activităţilor de educaţie şi conştientizare 
 

Dezvoltarea culturală, promovarea educaţiei şi a informării populaţiei 
reprezintă modalităţi de dezvoltare a unor spaţii pe termen lung în condiţiile în care 
resursele umane formate nu se îndreaptă spre alte direcţii.  

Sectorul educaţional şi cel cultural nu excelează în arealul zonei montane a 
judetului Vrancea şi nici în apropierea acestuia prin prezenţa unor instituţii 
educaţionale medii sau superioare cu tradiţie care să promoveze modele culturale şi 
educaţionale specifice. De asemenea slaba reprezentativitate a şcolilor primare şi 
gimnaziale pune în evidenţă dificultatea formării superioare a resurselor umane din 
acest spaţiu în condiţiile în care resursele financiare nu le permit deplasării la distanţe 
mari.  

Activităţile de educaţie nu trebuie limitate doar la cea asigurată de şcolile din 
acest spaţiu, ci trebuie completată de acţiuni de conştientizare din partea 
organizaţiilor non-guvernamentale si a institutiilor publice de profil. Acestea au rolul 
de a schimba atitudinea ostilă a populaţiei din zonă faţă de orice activitate nouă din 
zonă, mai ales când prin acestea sunt lezate drepturi de exploatare a teritoriului. 
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Acţiunile de conştientizare se referă în special la promovarea beneficiilor care pot 
rezulta din noul regim de gestionare a zonei. Comunităţile locale trebuie convinse că 
nu se aduc prejudicii denatură materială prin această formă de gestionare a 
teritoriului.  
 Activităţile de educaţie şi conştientizare trebuie focalizate pe următoarele 
direcţii: 

 evidenţierea impactului negativ asupra calităţii vieţii comunităţilor umane al 
unor activităţi economice sau comportamente inadecvate; 

 prezentarea metodelor şi tehnicilor sustenabile de exploatare a spaţiului şi 
resurselor naturale; 

 asigurarea educaţiei ecologice la toate categoriile de vârstă, mai ales la nivelul 
utilizatorilor de resurse din mediile naturale; 

 promovarea modelelor corecte şi legale de comportament în mediul natural; 
 promovarea activităţilor de voluntariat; 
 dezvoltarea de centre de informare-documentare. 

Beneficiile Parcului trebuie să se reflecte în bunăstarea populaţiei locale şi în 
diversificarea activităţilor productive ale acesteia. 
  
 

1.18. Reconstrucţia ecologică a arealelor degradate 
 
 Numeroase dezechilibre provin azi din privilegiul acordat pe termen scurt 
colectivităţilor umane ori agenţilor economici. Se impune astfel, realizarea şi 
aplicarea unui set de politici şi strategii care să urmărească protecţia şi conservarea 
mediilor naturale.  
 Acordarea unor privilegii nejustificate activităţilor umane şi exploatarea 
abuzivă a mediilor naturale au condus la degradarea unor suprafeţe extinse, unele 
dintre acestea intrând în categoria zonelor neproductive. Reintegrarea acestora în 
circuitul economic solicită costuri semnificative pe care colectivităţile umane la nivel 
local nu le pot suporta. În APMU se urmăreşte menţinerea valorilor naturale şi 
culturale existente prin aplicarea planurilor de amenajare locale, a amenajamentelor 
silvice, a schemelor de gospodărire a apelor şi a planului de management al APMU. 
 În scopul evitării extinderii zonelor degradate şi a reabilitării ecosistemelor şi 
peisajelor se urmăreşte: 

 aplicarea de tehnici durabile de exploatare a mediilor naturale şi 
antropizate; 

 întreţinerea periodică a ecosistemelor utilizate antropic;  
 intervenţia controlată asupra spaţiilor fragilizate ecologic prin riscuri 

naturale;  
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 restructurarea şi reabilitarea ecosistemelor şi peisajelor degradate; 
 conştientizarea proprietarilor de terenuri asupra necesităţii reducerii 

suprafeţei ocupate de ecosistemele şi peisajele degradate. 
Acţiunile de restabilire a condiţiilor iniţiale sunt legate de dimensiunile pe care  

le au factorii perturbatori din aceste spaţii. În funcţie de aceasta se pot delimita 
acţiuni de: restructurare, pentru restabilirea structurilor afectate de diferiţi factori 
perturbatori şi de reabilitare, care au drept scop restabilirea funcţiilor acestor spaţii 
pentru a le mări importanţa socială şi economică. 
Pentru micşorarea riscului de apariţie a zonelor degradate este necesară promovarea 
principiului precauţiei în luarea deciziei de către toate structurile administrative din 
APMU. 
 

1.19.  Administrarea  
 
Administrarea APMU se realizează prin intermediul structurilor de 

administrare (custode sau administrator, administratori fond forestier, administrator 
fond de vanatoare, administrator fonduri piscicole) fiecare cu atribuţiile 
caracteristice. 
Ca direcţie strategică în procesul de administrare trebuie să se asigure funcţionarea 
corelată a tuturor acestor organisme, foarte importante în creşterea credibilităţii 
actului de administrare şi pentru diminuarea şanselor de apariţie a conflictelor cu 
proprietari de terenuri, reprezentanţi ai instituţiilor, etc. 

De asemenea, corelarea actului de administrare al APMU cu cel al instituţiilor 
administrative din teritoriu reprezintă un deziderat foarte important pentru 
funcţionarea normală a administraţiei ariei protejate. 
 
 

1.20.  Integrarea în planurile şi programele sectoriale 
 

Gestionarea teritoriului reprezintă o activitate obligatorie care se desfăşoară în 
scopul dezvoltării spaţiale echilibrate, pentru protecţia patrimoniului natural şi 
construit şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, în concordanţă cu valorile şi 
aspiraţiile societăţii şi cu cerinţele integrării în spaţiul european. Gestionarea 
teritoriului se realizează şi prin amenajarea teritoriului şi urbanism.  

Scopul amenajării teritoriului şi urbanismului este de a armoniza politicile 
economice, sociale, ecologice şi culturale, stabilite la nivel local şi naţional pentru 
asigurarea echilibrului în dezvoltarea diferitelor zone. Obiectivele  trebuiesc integrate 
în regulamentele de urbanism locale, care stau la baza elaborării planurilor de 
amenajare a teritoriului,  pentru a promova o acţiune comună cu autorităţile locale.  
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Integrarea obiectivelor planului de management în regulamentele de urbanism 
este necesară nu numai pentru impunerea unei strategii coerente de dezvoltare a 
acestui spaţiu, ci şi pentru a asigura reuşita aplicării planului de management care se 
constituie într-o alternativă de dezvoltare socială şi economică a zonei şi într-un 
mijloc de realizare a protecţiei şi conservării resurselor naturale şi culturale ale 
acestui teritoriu. Astfel, trebuiesc avute în vedere găsirea unor alternative de 
dezvoltare a comunităţilor umane fără a se realiza o presiune semnificativă şi 
insuportabilă asupra mediului. 
 

1.21.  Promovarea cercetării ştiinţifice 
 

Activităţile de cercetare ştiinţifică contribuie la adaptarea continuă a măsurilor 
de conservare şi exploatare a mediilor naturale, astfel încât să nu fie depăşită 
capacitatea de suport a ecosistemelor naturale. 
Cercetarea ştiinţifică trebuie să se desfăşoare controlat, astfel încât să nu se constituie 
într-un factor de presiune asupra ecosistemelor naturale, dar şi pentru a asigura un 
necesar de informaţii necesare în procesul de administrare al APMU. 
 

În APMU, promovarea cercetării ştiinţifice trebuie să urmărească următoarele 
direcţii prioritare: 

 corelarea activităţilor de cercetare ştiinţifică cu acţiunile planului de 
management 

 dezvoltarea planificată şi controlată a activităţilor de cercetare ştiinţifică pe 
teritoriului APMU; 

 dezvoltarea de staţii de monitorizare a diferitelor componente din mediul 
natural; 

 asigurarea promovării informaţiilor ştiinţifice referitoare la APMU; 
 stimularea obţinerii de fonduri pentru dezvoltarea activităţilor de cercetare 
ştiinţifică. 

 
Cercetarea ştiinţifică este instrumentul prin care Administraţia ariei protejate poate 
dialoga cu cercetătorii pentru a obţine informaţii adecvate necesare în procesul de 
administrare. 
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Capitolul IV                          Planul de actiuni 
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2. Capitolul  IV  Planul de acţiuni 
 
Prezentul plan de management  va fi implementat de administratorul ariei 

protejate in urmatorii cinci ani de la data aprobarii acestuia in conformitate cu 
prevederile legale in vigoare. 

Implementarea planului se va realiza pe baza planului de actiuni care indica 
responsabilitatile si institutiile care pot fi implicate. Deasemenea pentru fiecare 
actiune sunt indicate costurile estimative si sursele de finantare care pot fi accesate 
pentru realizarea acesteia. 

Urmarirea implementarii actiunilor se va face periodic prin monitorizarea 
atingerii, in perioada de timp stabilita, a indicatorilor de succes si a rezultatelor 
asteptate. 

 
Respectarea planului de actiuni, ca parte componenta a planului de management 

este obligatorie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 
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1. CONSERVAREA DIVERSITĂŢII BIOLOGICE ŞI A ELEMENTELOR DE 

PEISAJ 
 

Actiunea 1.1 
Actualizarea bazei de date privind speciile de flora şi fauna salbatica  

din APMU şi structurarea acesteia in conformitate cu  
standardele impuse la nivel national 

 
Descriere: Baza de date existenta pentru aria protejata va fi pusa la dispozitia 
administratorului si se va actualiza permanent cu informatiile din teren si cu cele 
rezultate in urma derularii unor programe de cercetare stiintifica. De asemenea 
informatii privind flora si fauna salbatica se vor colecta si prin intermediul unor 
doctoranzi, masteranzi sau cercetatori voluntari care incheie cu administratorul ariei 
protejate protocoale de colaborare. Contractele de colaborare semnate de 
administratorul ariei protejate pentru implementarea unor proiecte referitoare la 
patrimoniul natural vor contine obligativitatea predarii rezultatelor in vederea 
utilizarii informatiilor in vederea completarii bazei de date. Se va asigura corelarea 
structurii bazei de date proprii cu bazele de date standard gestionate la nivel central. 
Perioada de timp (sau frecvenţa) de desfăşurare a acţiunii : permanent  
Responsabil : Administratorul ariei protejate 
Instituţii ce pot fi implicate : APM Vrancea, ICAS Focsani, Directia Silvica 
Focsani, ONG-uri, Universitatea din Bucuresti, Univ. Al.I. Cuza Iasi 
 
Costuri estimate : 15000 RON / an 
Surse de finanţare posibile :  
Bugetul de stat 
Programe de cercetare naţionale si internationale (finanţări POS Mediu, LIFE, 
CEEX, CNCSIS)  
Programe de cercetare a mediului sau de conservare 
Alte surse de finanţare 
Rezultate aşteptate :  
Updatarea permanenta a bazei de date 

 
Indicatori de succes :  
Baza de date completa privind speciile de flora si fauna salbatica  
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Actiunea 1.2 

Actualizarea informaţiilor privind habitatele de interes comunitar 
 
Descriere: Plecand de la informatiile mentionate in Formularul Standard al ariei 
protejate, baza de date privind habitatele naturale de importanta comunitara va fi 
actualizata permanent cu informatii culese de pe teren sau a celor obtinute in cadrul 
unor programe de cercetare stiintifica.  Culegerea informatiilor se va realiza pe baza 
unei metodologii unitare, standardizate. Metodologia va contine si o etapizare a 
activitatilor si o distributie spatiala a zonelor in care se vor focaliza activitatile de 
investigare stiintifica, astfel incat sa fie acoperite cu precadere arealele în care în 
prezent sunt informaţii lacunare. 
Perioada de timp (sau frecvenţa) de desfăşurare a acţiunii : permanent  
Responsabil : Administratorul ariei protejate 
Instituţii ce pot fi implicate : APM Vrancea, ICAS Focsani, Directia Silvica 
Focsani, ONG-uri, Univ. Bucuresti, Univ. Al.I. Cuza Iasi 
 
Costuri estimate : 5000 RON / an 
Surse de finanţare posibile :  
Bugetul de stat 
Programe de cercetare naţionale (finanţări POS Mediu, LIFE, CEEX, CNCSIS)  
Programe de cercetare a mediului sau de conservare 
Alte surse de finanţare 
 
Rezultate aşteptate :  
Lista actualizată a habitatelor de interes comunitar 

 
Indicatori de succes :  
Finalizarea listei habitatelor de interes comunitar din aria protejata 
 

Actiunea 1.3 
Actualizarea bazei cartografice privind habitatele şi distribuţia speciilor de 

interes national si comunitar 
 
Descriere: Baza de date GIS existenta va fi completata cu informatiile culese in 
cadrul activitatilor precedente. Astfel, vor fi actualizate hartile tematice privind 
distributia speciilor si habitatelor de interes conservativ. Culegerea informatiilor se va 
face in sisteme de proiectie prestabilite, respectandu-se structura initiala a bazei de 
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date. Inserarea noilor informatii se va face de catre administratorul bazei de date GIS, 
metadatele fiind introduse standardizat. 
 
Perioada de timp (sau frecvenţa) de desfăşurare a acţiunii : permanent  
Responsabil : Administratorul ariei protejate 
Instituţii ce pot fi implicate : APM Vrancea, ICAS Focsani, Directia Silvica 
Focsani, ONG-uri, Univ. Bucuresti, Univ. Al.I. Cuza Iasi 
 
Costuri estimate : 5000 RON / an 
Surse de finanţare posibile:  
Fondurile de administrare a ariei protejate 
Programe de cercetare naţionale (finanţări PNCDI, CNCSIS) 
Programe de cercetare a mediului sau de conservare  
 
Rezultate aşteptate :  
Harta actualizata a distribuţiei speciilor de interes comunitar;  
Harta actualizata habitatelor de interes comunitar 
 
Indicatori de succes :  
Actualizarea permanentă a bazei de date şi bazei cartografice cuprinzând habitatele şi 
speciile de interes comunitar din aria protejata  
 
 

Actiunea 1.4 
Identificarea de specii ţintă pentru conservare şi canalizarea activităţilor de 
conservare spre menţinerea starii de conservare a populaţiilor acestor specii 

 
Descriere: Activităţile de conservare sunt foarte costisitoare, mai ales în situaţia în 
care numărul de specii şi habitate protejate este foarte mare. Datorită faptului că 
fondurile pentru activităţile de conservare sunt limitate, în APMU se va încerca o 
abordare pe specii ţintă pentru promovarea activităţilor de conservare. Astfel, se vor 
identifica acele specii, cu populaţii ameninţate sau vulnerabile, care necesită 
obligatoriu măsuri de intervenţie, dar care pot funcţiona ca specii umbrelă pentru a 
asigura conservarea şi a altor specii. Concentrarea pe speciile ţintă nu presupune 
neglijarea totală a celorlalte specii, care vor beneficia de activităţi de monitorizare 
permanente, prin care se vor evidenţia starea populaţiilor lor. Intre speciile umbrela 
se pot considera carnivorele mari, care necesită conservarea unor habitate diverse, 
prin a căror conservare se poate asigura menţinerea unor populaţii viabile şi la alte 
categorii de specii. 
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Perioada de timp (sau frecvenţa) de desfăşurare a acţiunii : o dată la 5 ani  
Responsabil : Administratorul ariei protejate 
Instituţii ce pot fi implicate : APM Vrancea, Garda de Mediu Vrancea, ITRSV 
Vrancea, ICAS Focsani, Directia Silvica Focsani, ONG-uri, Univ. Bucuresti, Univ. 
Al.I. Cuza Iasi 
 
Costuri estimate : 8000 RON / an 
Surse de finanţare posibile:  
Fondurile de administrare a ariei protejate 
Programe de cercetare naţionale  
Programe de conservare /cercetare a mediului (POS Mediu)  
 
Rezultate aşteptate :  
Delimitarea speciilor ţintă pentru activităţile de conservare 
Indicatori de succes :  
Specii ţintă pentru activităţile de conservare 
 
 

Actiunea 1.5 
Interzicerea oricăror activităţi de colectare a speciilor de interes comunitar 

sau naţional de interes prioritar pentru conservare existente pe raza APMU; 
 
Descriere: Mentinerea la nivelul actual al populatiilor de animale si plante nu este 
posibila fara impunerea unor restrictii in ceea ce priveste colectarea acestora. In 
conformitate cu prevederile Directivei Habitate si ale legislatiei nationale in vigoare 
este interzisa colectarea sub orice forma a speciilor de flora si fauna salbatica 
prioritare pentru conservare. In acest context, Administratia ariei protejate va 
interzice colectarea acestor specii prin respingerea solicitarilor de avizare a unor 
astfel de activitati. Activitatile care duc la degradarea habitatelor acestor specii vor fi 
de asemenea interzise. Administratorul ariei protejate, in colaborare cu institutiile 
abilitate vor asigura santionarea severa a persoanelor fizice sau juridice care 
colecteaza sau degradeaza habitatele utilizate de speciile de importanta prioritara 
pentru conservare. 
Perioada de timp (sau frecvenţa) de desfăşurare a acţiunii : permanent  
Responsabil : Administratorul ariei protejate 
Instituţii ce pot fi implicate : Ministerul Mediului, APM Vrancea, ITRSV Vrancea 
 
Costuri estimate : 1000 RON / an 
Surse de finanţare posibile:  
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Fondurile de administrare a ariei protejate 
 
Rezultate aşteptate :  
Stoparea activitatilor de colectare a speciilor de flora si fauna de importanta prioritara 
pentru conservare 
 
Indicatori de succes :  
• 100 % avize negative pentru cererile de colectare de plante şi animale strict 

protejate 
• Număr de sancţiuni pentru persoanele fizice sau juridice care colectează ilegal 

plante şi animale strict ocrotite 
 
 

Actiunea 1.6 
Controlul activităţilor de recoltare/colectare/comercializare a speciilor de 

flora si fauna salbatica (altele decat cele protejate, sau care fac obiectul unor 
masuri de management)  existente în APMU; 

 
Descriere: In conformitate cu prevederile legale in vigoare, recoltarea/colectarea 
unor specii de flora si fauna salbatica din APMU este permisa numai pentru 
persoanele fizice care apartin comunitatilor locale. Cantitatile de plante si animale 
salbatice care se pot recolta/colecta vor asigura doar necesitatile de trai ale 
comunităţilor respective. Recoltarea/colectarea speciilor de flora si fauna salbatica in 
vederea comercializarii pe piata interna sau la export este permisa doar in baza unor 
studii de evaluare adecvata care sa evidentieze care este impactul acestor activitati 
asupra conservarii speciilor respective pe raza ariei protejate. Studiile vor fi avizate 
de catre Consiliul Stiintific al APMU si de catre Academia Romana, iar activitatea de 
recoltare/colectare va fi desfasurata doar pe baza unei autorizatii emise de autoritatea 
de mediu locala. 
Recoltarea/colectarea speciilor de flora si fauna salbatica este interzisa in zonele de 
protectie stricta sau a celor de protectie integrala. 
Perioada de timp (sau frecvenţa) de desfăşurare a acţiunii : permanent  
Responsabil : Administratorul ariei protejate 
Instituţii ce pot fi implicate : APM Vrancea, Garda de Mediu Vrancea,  ITRSV 
Vrancea 
 
Costuri estimate : 1000 RON / an 
Surse de finanţare posibile:  
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Fondurile de administrare a ariei protejate 
Fondurile APM Vrancea şi Gărzii de Mediu Vrancea 
 
Rezultate aşteptate :  
Monitorizare si reglementare activitatilor de colectare a speciilor de flora si fauna 
salbatica 
 
Indicatori de succes :  
• 100 % avize negative pentru colectarea de plante şi animale din zonele de 

protecţie integrală şi strictă 
• 100 % direcţionare a persoanelor juridice spre forurile competente pentru 

obţinerea dreptului de exploatare 
• Îmbunătăţirea stării populaţiilor speciilor de plante şi animale de interes 

conservativ 
 

Actiunea 1.7 
Delimitarea de zone prioritare pentru conservarea speciilor tinta şi 

concentrarea acţiunilor de conservare pe aceste spaţii 
 
Descriere: Avand in vedere mobilitatea mare a speciilor de fauna salbatica, precum 
si eventuala identificare a unor noi areale semnificative din punct de vedere a 
existentei unor habitate sau specii de flora si fauna salbatica, va fi necesara 
delimitarea unor zone prioritare pentru conservare, in cadrul carora sa fie focalizate 
actiuni specifice de conservare. Astfel de zone pot fi declarate permanent sau 
temporar si pot acoperi: zone in care se identifica barloage de ursi, sau zone de home-
range pentru rasi, lupi sau pisici salbatice, zone cu arbori in care cuibaresc pasari 
strict protejate, zone de reproducere si depunere a pontei pentru amfibieni si reptilele, 
zone resursa pentru nevertebrate, zone de depunere a pontei pentru ichtiofauna, zone 
in care se identifica specii de flora strict protejata, zone reprezentative din punct de 
vedere peisagistic, paleontologic sau geologic. Pentru aceste zone, administratia ariei 
protejate va impune restrictii in conformitate cu legislatia in vigoare si pe baza unor 
masuri de conservare impuse in conformitate cu prevederile prezentului plan de 
management. 
Perioada de timp (sau frecvenţa) de desfăşurare a acţiunii : permanent  
Responsabil : Administratorul ariei protejate 
Instituţii ce pot fi implicate : APM Vrancea, Garda de Mediu Vrancea, ITRSV 
Vrancea, ICAS Focsani, Directia Silvica Focsani, ONG-uri, Univ. Bucuresti, Univ. 
Al.I. Cuza Iasi 
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Costuri estimate : 8000 RON / an 
Surse de finanţare posibile:  
Fondurile de administrare a ariei protejate 
Programe de cercetare naţionale  
Programe de conservare /cercetare a mediului (POS Mediu)  
 
Rezultate aşteptate :  
Protectia efectiva a zonelor prioritare pentru conservare 
 
Indicatori de succes :  
Zone prioritare care să completeze necesarul de spaţii cu regim de protecţie strict şi 
integra 
 

Actiunea 1.8 
Conservarea elementelor de peisaj din spaţiul APMU, cu privire specială 

asupra acelora care prezintă interes turistic şi ştiinţific. 
 
Descriere: Incadrarea in categoria arie protejata de interes comunitar  impune si 
stabilirea unor masuri de conservare a elementelor de peisaj de pe suprafata sitului. In 
acest context se va interzice orice activitate care presupune schimbari majore in 
peisajele cu valoare ridicata din punct de vedere turistic. 
Se va realiza o harta tematica care va evidentia zonele in care peisajul originar trebuie 
conservat. Pe baza acestei zonari din punct de vedere peisagistic se vor impune 
restrictii in ceea ce priveste: regimul constructiilor, a utilizarii terenurilor 
incurajandu-se mentinerea activitatilor traditionale si a arhitecturii rurale specifice 
arealului. 
Perioada de timp (sau frecvenţa) de desfăşurare a acţiunii : anual  
Responsabil : Administratorul ariei protejate, Autoritati publice locale 
Instituţii ce pot fi implicate : Consiliul Judetean Vrancea, APM Vrancea,  
 
Costuri estimate : 20000 RON / an 
Surse de finanţare posibile:  
Fondurile de administrare a ariei protejate 
Programe de cercetare a mediului sau de conservare ( POS Mediu) 
Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală (PNDR)  
 
Rezultate aşteptate :  
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Conservarea peisajului de pe raza ariei protejate 
 
Indicatori de succes :  
• Harti tematice referitoare la zonarea peisagistica; 
• Restrictionarea activitatilor care degradeaza din punct de vedere peisagistic aria 

protejata; 
 
 
 
 
 
 
 

Actiunea 1.9 
Evaluarea anuala a marimii, structurii si dinamicii populatiilor speciilor de 

fauna salbatica protejata 
 
Descriere: Activitatea vizeaza cunoasterea marimii, structurii si dinamicii 
populatiilor speciilor de interes conservativ, precum şi a ameninţărilor care pot afecta 
stabilitatea ecosistemelor naturale.  
În fiecare an, conform metodologiei stabilite oficial se va realiza inventarierea 
efectivelor de specii strict protejate si de interes conservativ. La inventariere vor 
participa şi reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale cu obiect de activitate 
conservarea biodiversităţii din judeţ. 
Perioada de timp (sau frecvenţa) de desfăşurare a acţiunii : anual  
Responsabil : Administratorul ariei protejate, APM Vrancea, Gestionar fond de 
vanatoare 
Instituţii ce pot fi implicate : APM Vrancea, ITRSV Vrancea, ICAS Focsani, 
Directia Silvica Focsani, ONG-uri, Universitatea din Bucuresti, Univ. Al.I. Cuza Iasi 
 
Costuri estimate : 1000 RON / an 
Surse de finanţare posibile:  
Fondurile de administrare a ariei protejate 
Programe de cercetare naţionale (finanţări PNCDI, CNCSIS) 
Programe de cercetare a mediului sau de conservare  
 
Rezultate aşteptate :  
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Marimea populatiilor speciilor de fauna salbatica strict protejate, cu privire speciala 
asupra carnivorelor mari (anual) 
Structura populatiilor speciilor de fauna salbatica strict protejate (la 5 ani) 
Dinamica populatiilor speciilor de fauna salbatica strict protejate (la 5 ani) 
Cote de interventie pentru speciile de interes cinegetic care nu beneficiaza de statutul 
de specie strict protejata  (anual) 
 
Indicatori de succes :  
• Numar de indivizi pentru speciile de fauna salbatica strict protejate 
• Structura populatiilor speciilor de fauna salbatica strict protejate 
• Nivelul populatiilor speciilor de fauna salbatica strict protejate fata de perioada 

anterioara evaluata 
 
 

Actiunea 1.10 
Evaluarea periodica a starii de conservare a speciilor de flora si fauna si 

habitatelor naturale de interes comunitar 
 
Descriere: Conform Directivei Europene Habitate, scopul infiintarii unui sit de 
importanta comunitara este de a mentine starea favorabila de conservare pentru 
speciile si habitatele naturale de importanta comunitara (din Anexele I si II) existente 
pe raza acelei arii protejate. In acelasi document exista si obligativitatea evaluarii 
periodice a statutului de conservare a speciilor si habitatelor de importanta 
comunitara. Din acest context legislativ deriva obligativitatea administratorului ariei 
protejate de derula activitati a caror finalitate este evaluarea  statutului de conservare 
a speciilor si habitatelor de importanta comunitara existente pe raza sitului pe care il 
gestioneaza. 
Evaluarea se va realiza pe baza unei metodologii standardizate, agreate de autoritatile 
de mediu competente. Evaluarea statutului de conservare a habitatelor si speciilor de 
importanta comunitara va fi anexat ca parte componenta a raportului anual privind 
starea mediului si a patrimoniului natural pe care admnistratorul are obligatia 
contractuala de a-l prezenta. 
Perioada de timp (sau frecvenţa) de desfăşurare a acţiunii : permanent  
Responsabil : Administratorul ariei protejate 
Instituţii ce pot fi implicate: Ministerul Mediului, ANPM, APM Vrancea, ITRSV 
Vrancea, ICAS Focsani, Directia Silvica Focsani, ONG-uri 
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Costuri estimate : 10000 RON / an 
Surse de finanţare posibile:  
Fondurile de administrare a ariei protejate 
Fonduri structurale – POS Mediu 
Rezultate aşteptate :  
Cunoasterea statutului de conservare a speciilor si habitatelor de importanta 
comunitara existente pe raza ariei protejate 
 
Indicatori de succes :  
Aria de repartitie actuala a habitatelor naturale de interes comunitar,  
Structura si functionalitatea habitatelor de interes comunitar,  
Tendintele de evolutie ale habitatelor de interes comunitar 
Aria naturala de repartitie a speciilor de interes comunitar 
Statutul populatiei a speciilor de interes comunitar 
Statutul habitatelor populate de speciile de interes comunitar 
Tendintele de evolutie ale populatiilor speciilor de interes comunitar 
 
 

Actiunea 1.11 
Monitorizarea şi managementul bolilor infecţioase ce pot afecta carnivorele  

mari si speciile prada 
 
Descriere: Bolile infecţioase constituie o ameninţare importantă pentru populaţiile de 
carnivore mari, specii prada, animalele domestice şi om. Managementul carnivorelor 
mari si a speciilor prada trebuie să includă şi managementul bolilor infecţioase ale 
acestora. Un focar de infecţie necontrolat poate conduce la efecte grave asupra stării 
de sănătate a populaţiei umane, şi deseori la reducerea semnificativă a mărimii 
populaţiilor de fauna salbatica. Carnivorele mari si speciile prada sunt specii foarte 
mobile, în contact cu indivizi din alte areale, astfel că activităţile de combatere a 
focarelor infecţioase nu garantează eficienţa măsurilor sanitar-veterinar. Se impune 
derularea urmatoarele activităţi: vaccinarea câinilor şi piscilor împotriva bolilor 
transmisible la om şi carnivore mari (râia canină, rabie, parvoviroză, parainfluenza, 
leptospiroză, boala Lyme) în conformitate cu normele Autoritatii Centrale pentru 
Protectia Mediului; reducerea numărului de câini şi pisici hoinare din fondului 
forestier, în special prin iniţierea de campanii de sterilizare în sate; efectuarea de 
anchete epizootice la semnalarea cadavrelor de carnivore mari sau specii prada, 
descoperite în aria de implementare a planului de management. 
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Perioada de timp (sau frecvenţa) de desfăşurare a acţiunii : permanent  
Responsabil : Administratorul ariei protejate, Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor a judeţului Vrancea, gestionari fonduri de vanatoare 
Instituţii ce pot fi implicate : APM Vrancea, ITRSV Vrancea, ICAS Focsani, 
Directia Silvica Focsani, ONG-uri 
Costuri estimate : 1500 RON / an 
Surse de finanţare posibile:  
Fondurile de administrare a ariei protejate 
 
Rezultate aşteptate :  
Prevenirea declinului populational datorita mortalitatii induse de boli infectioase 
Indicatori de succes :  
• Asigurarea viabilitatii populatiilor de fauna salbatica 
• Eliminarea focarelor de boli infectioase 
• Campanii de vaccinare a animalelor domestice impotriva bolilor ce pot fi 

contactate de la animalele salbatice 
• Campanii de combatere a cainilor si pisicilor hoinare 
 
 

Actiunea 1.12 
Monitorizarea habitatelor acvatice, reglementarea accesului şi limitarea unor 

activităţi în vederea reducerii impactului uman asupra apelor curgătoare 
 
Descriere: Existenta unor specii de flora si fauna salbatica dependente de habitate 
acvatice, impune realizarea unor activitati care sa asigure mentinerea calitatii acestor 
ecosisteme. Cele mai importante surse de degradare a calitatii apelor de suprafata 
sunt exploatarea de masa lemnoasa si traversarea apelor curgatoare cu utilaje si 
busteni, depozitarea resturilor de masa lemnoasa rezultate din exploatarea parchetelor 
de padure in albia minora a apelor curgatoare, depozitarea ilegala de deseuri menajere 
si industriale in albia minora a apelor curgatoare si deversarea apelor uzate provenite 
de la pensiuni, locuinte sau case de vacanta. 
Pentru eliminarea acestor activitati care degradeaza habitatele acvatice vor fi interzise 
strict: traversarea apelor curgatoare cu utilaje si busteni; depozitarea resturilor de 
masa lemnoasa rezultate din exploatarea parchetelor de padure in albia minora a 
apelor curgatoare; depozitarea ilegala de deseuri menajere si industriale in albia 
minora a apelor curgatoare; deversarea apelor uzate provenite de la pensiuni, locuinte 
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sau case de vacanta. Aceste interdictii vor fi impuse de catre autoritatile de mediu 
locale si de catre administratorul ariei protejate in toate actele de reglementare emise.  
Perioada de timp (sau frecvenţa) de desfăşurare a acţiunii : anual  
Responsabil : Administratorul ariei protejate, Operatorul economic al hidrocentralei 
Gresu 
Instituţii ce pot fi implicate : APM Vrancea, Garda de Mediu Vrancea, ITRSV 
Vrancea,  
 
Costuri estimate : 5000 RON / an 
Surse de finanţare posibile:  
1. Fondurile de administrare a ariei protejate 
2. Programe de cercetare a mediului sau de conservare ( POS Mediu) 
 
Rezultate aşteptate :  
Limitarea unor activităţi în vederea reducerii impactului uman asupra apelor 
curgătoare 
Indicatori de succes :  
Mentinerea calitatii ecosistemelor acvatice 
 
 
2. DEZVOLTAREA DURABILĂ A COMUNITĂŢILOR UMANE DIN ARIA PROTEJATA 

MUNTIORU-URSOAIA 

Actiunea 2.1 Dezvoltarea mecanismului pentru acordarea compensaţiilor proprietarilor 
care au terenuri situate în zonele de protecţie strictă şi integrală din APMU 

 

Descriere: Terenurile situate in APMU se află pe terenuri private, administrate în 
regim silvic. Acest nou statut al acestor terenuri pot implica restricţii pe care trebuie 
să le suporte proprietarii de terenuri.. Ţinând cont că ei trebuie să suporte şi cheltuieli 
de administrare aferente acestora, pierderile înregistrate pot fi importante. Din acest 
motiv, conflictele cu administraţia APMU pot devenii frecvente. Pentru a rezolva 
aceste probleme este necesară identificarea surselor de finanţare pentru acordarea de 
compensaţii financiare proprietarilor de terenuri aflaţi într-o astfel de situaţie şi 
dezvoltarea mecanismelor instituţionale pentru acordarea lor. 
Perioada de timp (sau frecvenţa) de desfăşurare a acţiunii : din momentul 
dezvoltării mecanismelor instituţionale care să permită acordarea acestor compensaţii 
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Instituţie coordonatoare: Administraţia APMU 
Instituţii ce pot fi implicate : APM Vrancea, ITRSV Vrancea, Directia Silvica 
Focsani, proprietarii de fond forestier, Consilii Locale  
 
Costuri estimate : 20000 RON / an 
Surse de finanţare posibile:  
Fondurile de administrare a ariei protejate 
Programe de cercetare naţionale  
Programe de cercetare a mediului sau de conservare (POS Mediu) 
Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală (PNDR) 
 
Rezultate aşteptate :  
• Diminuarea conflictelor dintre proprietarii de terenuri şi Administraţia APMU.  
• Dezvoltarea mecanismului de acordare de compensaţii proprietarilor de terenuri 

din aria protejata 
 
Indicatori de succes :  
Raportul echilibrat dintre compensaţii acordate şi pierderile actuale 
 
 

Actiunea 2.2 Intervenţia adecvată asupra fondului forestier în situaţii de risc natural sau 
antropic 

 

Descriere: Arealul APMU se caracterizează printr-o vulnerabilitate ridicată la riscuri 
naturale foarte diverse (inundaţii, alunecări de teren, doborâturi de vânt), care 
afectează inclusiv fondul forestier. În numeroase situaţii, aceste riscuri naturale pot 
afecta nu numai calitatea fondului forestier, ci şi siguranţa aşezărilor umane din 
amonte sau din aval. Pentru a evita accentuarea problemelor de mediu prin extinderea 
sau cronicizarea lor, în multe situaţii este necesară intervenţia asupra zonei. Astfel, în 
situaţii de doborâturi de vânt masive, blocări de albii de râuri, declanşarea unor 
alunecări de teren, incendii sau a unor fenomene torenţiale se impune curăţarea zonei 
de vegetaţie forestieră pentru a facilita intervenţiile. În aceste cazuri, se poate aproba 
extragerea masei lemnoase cu respectarea procedurilor de reglementare stabilitae de 
legislatia de mediu in vigoare. În cazul în care există posibilitatea ca mediul să se 
autoregleze, este preferabilă evitarea intervenţiei în zonă.  
Perioada de timp (sau frecvenţa) de desfăşurare a acţiunii : permanent 
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Instituţie coordonatoare: Administraţia APMU 
Instituţii ce pot fi implicate : APM Vrancea, ITRSV Vrancea, ICAS Focsani, 
Directia Silvica Focsani, proprietarii de fond forestier, Inspectoratul Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă Vrancea 
 
Costuri estimate : 15000 RON / an 
Surse de finanţare posibile:  
Fondurile de administrare a ariei protejate 
Programe de cercetare naţionale  
Programe de cercetare a mediului sau de conservare (POS Mediu) 
Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală (PNDR) 
 
Rezultate aşteptate :  
Adaptarea intervenţiilor în caz de riscuri naturale 
 
Indicatori de succes :  
Reglementarea situaţiilor declanşate de riscurile naturale 
 
   
 

Actiunea 2.3 
Revizuirea prevederilor contractelor de administrare a fondurilor de 
vânătoare în vederea includerii prevederilor planului de management 

 
Descriere: Pentru aplicarea unui set unitar de măsuri în spaţiul ariei protejate, 
autoritatea pentru protecţia mediului şi gestionarii fondurilor de vânătoare vor 
reanaliza contractele de vânătoare, astfel încât acestea să nu intre în contradicţie cu 
prevederile planului de management. In zonele suprapuse ariei protejate este interzisa 
vanatoarea si accesul cu arme de foc, cu exceptia imputernicitilor institutiilor 
implicate in managementul APMU. Zonele suprapuse APMU din fondurile de 
vanatoare vor fi incadrate ca zone de liniste a vanatului. În APMU si la o distanta de 
2 km fata de limitele acestuia este interzisa hranirea suplimentara a faunei salbatice. 
Derogari de la acesta prevedere se pot acorda doar pe baza aprobarilor emise de 
autoritatile de mediu competente, in cazul unor situatii extreme (lipsa de fructificatie, 
atacuri repetate asupra culturilor si şeptelului). 
 
Perioada de timp (sau frecvenţa) de desfăşurare a acţiunii : cu ocazia revizurii şi 
reînnoirii contractelor de administrare a fondurilor de vânătoare 
Instituţie coordonatoare: APM Vrancea 
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Instituţii ce pot fi implicate : Administraţia APMU, ITRSV Vrancea, Directia 
Silvica Focsani, gestionarii fondurilor de vânătoare  
 
Costuri estimate : 3000 RON / an 
Surse de finanţare posibile:  
Fondurile administratorilor fondurilor de vânătoare 
Fondurile de administrare a ariei protejate 
Programe de cercetare naţionale  
Programe de cercetare a mediului sau de conservare (POS Mediu) 
 
Rezultate aşteptate :  
Contracte de administrare a fonduri de management cinegetic actualizate 
 
Indicatori de succes :  
• 100 % contracte de administrare a fondurilor de vânătoare actualizate   
• Nici o activitate de vânătoare în interiorul ariei protejate 
 
 
 

Actiunea 2.4 
Incurajarea acţiunilor de reabilitare a infrastructucturii turistice din APMU 

 
Descriere: Dezvoltarea activităţilor turistice în APMU nu se poate realiza fără 
încurajarea acţiunilor de reabilitare a infrastructurilor de acces, a traseelor turistice si 
fara organizarea unui serviciu de indrumare.  Administratorul ariei protejate va 
promova proiecte de refacere a traseelor turistice, a potecilor de vizitare si de 
construire a unor puncte de informare. De asemenea in zonele in care exista 
constructii pe raza ariei protejate se vor realiza zone de refugiu si/sau adapost pentru 
turisti dotate cu copertine de ploaie, masute, bancute, vetre de foc, locuri de 
depozitare a deseurilor.  
Perioada de timp (sau frecvenţa) de desfăşurare a acţiunii : permanent  
Responsabil : Administratorul ariei protejate, Autoritati publice locale, APM 
Vrancea 
Instituţii ce pot fi implicate : Garda de Mediu Vrancea, Consiliul Judetean Vrancea, 
investitori privaţi 
  
Costuri estimate : 500000 RON  
Surse de finanţare posibile:  
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Fondurile de administrare a ariei protejate 
Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală (PNDR) 
Fonduri private 
Fonduri europene 
 
Rezultate aşteptate :  
Dezvoltarea lucrărilor de reabilitare a infrastructurilor turistice în scopul creşterii 
atractivităţii turistice 
 
Indicatori de succes :  
• Infrastructuri turistice existente 
• Creşterea numărului de turişti în APMU 
 

Actiunea 2.5 
Dezvoltarea mecanismelor de control al activităţilor turistice în APMU 

 
Descriere: Activităţile turistice se caracterizează printr-un impact ridicat asupra 
mediului atunci când se desfăşoară necontrolat. Diversitatea mare a impactului 
generat de fluxul turistic ridicat şi de infrastructurile turistice fac ca activităţile 
turistice să necesite o monitorizare foarte atentă din partea structurilor de 
administrare ale APMU. Astfel, trebuie dezvoltate mecanismele de montirozare a 
zonelor sensibile din punct de vedere turistic, ce se pot realiza cu ajutorul 
personalului administraţiei sau al voluntarilor 
Perioada de timp (sau frecvenţa) de desfăşurare a acţiunii : permanent  
Responsabil : Administratorul ariei protejate 
Instituţii ce pot fi implicate : Garda de Mediu Vrancea, Autoritati publice locale, 
APM Vrancea 
  
Costuri estimate : 5000 RON  
Surse de finanţare posibile:  
Fondurile de administrare a ariei protejate 
 
Rezultate aşteptate :  
• Dezvoltarea mecanismelor de monitorizare al activităţilor turistice 
• Diminuarea impactului asupra mediului al activităţilor turistice în APMU 
 
Indicatori de succes :  
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• Sancţiuni acordate turiştilor în cazul încălcării prevederilor legale 
• Monitorizarea continuă a fluxurilor turistice în APMU  
 

Actiunea 2.6 
Corelarea activităţilor turistice cu celelalte activităţi sociale şi economice 

 
Descriere: Dezvoltarea activităţilor turistice în APMU este o consecinţă a existenţei 
unor elemente de patrimoniu natural şi cultural, al unei infrastructuri de primire şi a 
unei comunităţi dispuse să ofere aceste servicii turiştilor. Pentru a avea activităţi 
turistice diversificate este necesară corelarea lor cu alte segmente ale vieţii economice 
şi sociale din vecinatatea APMU. Astfel, corelarea cu activităţile tradiţionale 
(păstorit, agricultură, artizanat) se poate constitui într-o formă de revitalizare a 
economiei locale. De asemenea, este foarte importantă corelarea cu activităţile 
educaţionale, care se constituie în furnizor de forţă de muncă pentru această ramură 
de activitate. 
Perioada de timp (sau frecvenţa) de desfăşurare a acţiunii : permanent  
Responsabil : Administratorul ariei protejate, Autoritati publice locale 
Instituţii ce pot fi implicate : APM Vrancea, Consiliul Judetean Vrancea, investitori 
privaţi 
  
Costuri estimate : 4000 RON  
Surse de finanţare posibile:  
Fondurile de administrare a ariei protejate 
Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală (PNDR) 
Fonduri private 
Fonduri europene 
 
Rezultate aşteptate :  
Corelarea activităţilor turistice cu alte ramuri ale vieţii sociale şi economice locale 
 
Indicatori de succes :  
• Schimb de produse şi servicii între turism şi alte ramuri de activitate 
• Număr ridicat de angajaţi locali în activităţi turistice 
 
3. PROMOVAREA ACTIVITĂŢILOR DE EDUCAŢIE, CONŞTIENTIZARE 

ŞI INFORMARE 
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Actiunea 3.1 

Asigurarea educaţiei ecologice la toate categoriile de vârstă, mai ales la nivelul 
utilizatorilor de resurse din mediile naturale 

 
Descriere: Administraţia va realiza cel puţin odată pe an întâlniri cu utilizatorii de 
resurse naturale, în special cu proprietarii de păduri şi crescătorii de animale, pentru a 
căuta soluţiile cele mai bune pentru evitarea apariţiei supraexploatării şi a degradării 
habitatelor naturale. Discuţiile, care vor fi organizate în colaborare cu Consiliile 
Locale, vor evidenţia pierderile pe care le înregistrează utilizatorii de resurse datorită 
gestionării iraţionale, precum şi metodele şi tehnicile care pot fi utilizate pentru a 
diminua impactul activităţilor desfăşurate. Campaniile de educare se vor desfăşura şi 
în şcolile din acest spaţiu, fiind recomandată păstrarea unei relaţii constante cu 
unităţile şcolare din acest teritoriu. Administraţia, în colaborare cu instituţiile cu 
profil educaţional trebuie să promoveze activităţile de conştientizare a autorităţilor 
locale  pentru diminuarea problemelor determinate de promovarea unor măsuri 
inadecvate, dar şi pentru eficientizarea acţiunilor de conservare. 
 
Responsabil : Administraţia APMU 
Instituţii ce pot fi implicate : APM Vrancea, Garda de Mediu Vrancea, 
administraţiile locale   
Costuri estimate : 10000 RON  
Surse de finanţare posibile:  
Fondurile de administrare a ariei protejate  
 
Rezultate aşteptate :  
• Scăderea riscului de apariţie a exploatării iraţionale a resurselor naturale 
• Îmbunătăţirea nivelului de educaţie al utilizatorilor de resurse naturale 
 
Indicatori de succes :  
• Campanii de educare anuale cu participarea utilizatorilor de resurse 
• Număr de containere suficient pentru preluarea volumelor de deşeuri 
• Discipline referitoare la ariile protejate în planurile de învăţământ ale unităţilor 

şcolare din vecinatatea APMU 
 

Actiunea 3.2 
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Realizarea unui calendar anual de activităţi de informare şi educaţie în APMU 
 
Descriere. Planificarea activităţilor de informare şi educaţie din APMU este foarte 
importantă, în contextul în care este necesară eficientizarea tuturor activităţilor 
desfăşurate în acest spaţiu. În acest scop este importantă stabilirea unor tematici 
specifice care urmează să fie abordate în profil educaţional în fiecare an (gestionarea 
deşeurilor, protecţia plantelor, protecţia animalelor, protecţia pădurii), care să ţină 
cont de problemele caracteristice la un moment dat în teritoriu, dar şi de viziunea de 
ansamblu a administraţiei faţă de problemele care urmează a fi rezolvate. De 
asemenea se va stabili ziua ariei protejate cu scopul de a creşte popularitatea ariei 
protejate în rândul populaţiei rezidente şi perceperea acestuia nu ca pe un nou factor 
de presiune din partea statului, ci ca o mândrie locală şi regională. Nu trebuie 
neglijate sărbătorile clasice din calendarul de mediu, în special Ziua Pământului şi 
Ziua Mediului. 
 
Responsabil : Administraţia APMU 
Instituţii ce pot fi implicate : unităţile şcolare, APM Vrancea, autorităţile locale   
Costuri estimate : 10000 RON  
Surse de finanţare posibile:  
Fondurile de administrare a ariei protejate 
Surse de finanţare obţinute de ONG-uri  
 
Rezultate aşteptate :  
Planificarea activităţilor de educaţie şi conştietizare 
Parcurgerea calendarului de mediu 
 
Indicatori de succes :  
• Organizarea Zilei Pământului şi a Zilei Mediului 
• Declararea şi organizarea Zilei ariei protejate  
 
 

Actiunea 3.3 
Promovarea activităţilor de voluntariat 

 
Descriere: Voluntariatul reprezintă una dintre formele prin care se poate realiza 
educaţia ecologică şi conştietizarea populaţiei din zonă privind valorile ocrotite în 
APMU. Deşi se va stimula implicarea voluntară în activităţile APMU a populaţiei din 
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teritoriu, nu se vor neglija nici voluntarii din exteriorul APMU. Administraţia APMU 
va stimula activităţile de voluntariat prin realizarea unor certificate „voluntar în 
APMU”, ce vor fi acordate organizaţiilor sau persoanelor ce vor desfăşura astfel de 
activităţi în folosul ariei protejate. Pentru grupurile de voluntari se vor delimita spaţii 
amenajate pentru campare.  
Responsabil : Administraţia APMU 
Instituţii ce pot fi implicate : APM Vrancea, Garda de Mediu Vrancea, Direcţia 
Silvică Vrancea  
Costuri estimate : 5000 RON  
Surse de finanţare posibile:  
Fondurile de administrare a ariei protejate  
 
Rezultate aşteptate :  
Creşterea implicării voluntare a populaţiei din interiorul şi exteriorul APMU în 
activităţi specifice de administrare 
 
Indicatori de succes :  
• Realizarea certificatului de voluntar în APMU 
• Dezvoltarea mecanismului instituţional şi a responsabilităţilor pentru voluntari 
• Creşterea anuală a numărului de voluntari 
 
 

4. ADMINISTRAREA ARIEI PROTEJATE MUNTIORU-URSOAIA 
 

Actiunea 4.1 Organizarea anuală a cel puţin două intalniri ale administratorului cu  
institutiile implicate in gestionarea resurselor naturale de pe raza ariei 

protejate si reprezentantii proprietarilor de terenuri 
 

Descriere: Desfasurarea activitatilor pe raza ariei protejate este coordonată de către 
administraţia APMU. Astfel, anual pentru corelarea activitatilor de pe raza ariei 
protejate cu asigurarea atingerii scopului ariei protejate este necesară organizarea de 
şedinţe, în care să fie rezolvate problemele importante de management. Astfel, pentru 
avizarea lucrărilor noi şi monitorizarea aplicarii planului de management este 
necesară convocarea periodică a entitatilor cu interese pe raza ariei protejate.  

Planul de management al APMU este un mijloc de armonizare a acţiunilor 
instituţiilor responsabile de gestionarea resurselor din acest spaţiu, în scopul atingerii 
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obiectivelor Ariei protejate legate de conservarea resurselor şi de dezvoltare 
activităţilor socio-economice. Cooperarea între instituţii situate la nivel local, 
judeţean, regional sau naţional reprezintă unul dintre elementele cheie de care 
depinde aplicarea planului de management. Realizarea de strategii pentru spaţiul 
APMU se va realiza doar prin colaborarea cu administraţia, care va stabili în ce 
măsură acestea ţin cont de realităţile existente. 

Instituţie coordonatoare: Administraţia APMU 

Instituţii ce pot fi implicate : Directia Silvica, Ocoale Silvice, Obsti, APM Vrancea, 
Autorităţile locale, ITRSV  

Costuri estimate : 1000 RON  
Surse de finanţare posibile:  
Fondurile de administrare a ariei protejate 
Rezultate aşteptate :  
Corelarea intereselor institutiilor responsabile de gestionarea resurselor naturale si  
ale proprietarilor de teren cu obiectivele de conservare ale ariei protejate 
Indicatori de succes :  
Organizarea a minim doua intalniri anuale 

 

5. PROMOVAREA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 
 

Actiunea 5.1 
Corelarea activităţilor de cercetare ştiinţifică cu acţiunile planului de 

management 
Descriere: Activităţile de cercetare ştiinţifică promovate de către administraţia 
APMU sau de către alte instituţii trebuie  să fie corelate cu acţiunile planului de 
management al APMU şi să respecte priorităţile stabilite de către acesta. Obiectivele 
activităţilor de cercetare trebuie să ajute la delimitarea celor mai bune practici pentru 
conservarea habitatelor, peisajelor şi a speciilor de floră şi faună sălbatică; selectarea 
celor mai bune măsuri de intervenţie în cazul apariţiei unor dezechilibre 
semnificative în diferite zone ale APMU; identificarea de alternative de dezvoltare 
durabilă a comunităţilor umane din APMU; identificarea de soluţii tehnologice noi, 
cu impact redus asupra mediului, adaptabile la arealul APMU; delimitarea celor mai 
bune măsuri de marketing pentru promovarea APMU. Astfel, activităţile de cercetare 
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promovate de către adminsitraţia APMU sau în colaborare cu aceasta trebuie să 
urmărească îndeplinirea obiectivelor de management ale APMU.    
Perioada de timp (sau frecvenţa) de desfăşurare a acţiunii : Permanent  
Responsabil : Administratorul ariei protejate 
Instituţii ce pot fi implicate : APM Vrancea, Garda de Mediu Vrancea, Direcţia 
Silvică Vrancea, unităţi de învăţământ superior şi instituţii de cercetare 
Costuri estimate : 3000 RON  
Surse de finanţare posibile:  
Fonduri de administrare 
Bugetul de stat  
Fonduri pentru cercetare din surse naţionale şi internaţionale 
Rezultate aşteptate :  
Activităţi de cercetare ştiinţifică care să se constituie în suport pentru activităţile de 
management al APMU 
Indicatori de succes :  
Rezultate ştiinţifice utile în procesul de administrare al APMU  
 

Actiunea 5.2 
Dezvoltarea planificată şi controlată a activităţilor de cercetare ştiinţifică pe 

teritoriului APMU 
Descriere: Activităţile  de cercetare ştiinţifică, în cazul în care se desfăşoară 
necontrolat, nu numai că nu aduc beneficii procesului de administrare al APMU, dar 
pot genera dezechilibre importante la nivelul diversităţii biologice şi elementelor de 
peisaj. Astfel, utilizarea de metode invazive pentru cercetarea speciilor şi a 
habitatelor, testarea unor tehnologii sau produse, poate duce la afectarea calităţii 
mediului din APMU şi inclusiv la apariţia de noi probleme de management. Din acest 
motiv este necesară inventarierea activităţilor de cercetare ştiinţifică care se 
desfăşoară în APMU, planificarea lor anuală şi impunerea respectării normelor de 
deontologie profesională, conform cu legislaţia naţională şi comunitară.    
Perioada de timp (sau frecvenţa) de desfăşurare a acţiunii : Permanent  
Responsabil : Administratorul ariei protejate 
Instituţii ce pot fi implicate : APM Vrancea, Garda de Mediu Vrancea, Direcţia 
Silvică Vrancea, universităţi şi institute de cercetare  
  
Costuri estimate : 1000 RON  
Surse de finanţare posibile:  
Fonduri de administrare 
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Bugetul de stat  
Rezultate aşteptate :  
Reducerea numărului de activităţi de cercetare ştiinţifică desfăşurate neplanificat 
Indicatori de succes :  
• Calendar anual al activităţilor ştiinţifice 
• Activităţi de cercetare avizate favorabil de administraţia APMU 
 

Actiunea 5.3 
Dezvoltarea de staţii de monitorizare a diferitelor componente  

din mediul natural 
 
Descriere: Principala direcţie de cercetare ştiinţifică promovabilă în APMU are în 
vedere monitorizarea diferitelor componente ale mediului natural pentru stabilirea 
stării la un moment dat, cauzelor şi efectelor unor procese sau fenomene, tendinţelor 
viitoare, ameninţărilor, relaţiilor ecologice şi teritoriale. Monitorizarea mediului 
vizează obţinerea de informaţii reprezentative pentru o perioadă cât mai lungă de 
timp, care să poată genera concluzii relevante legate de un anumit subiect. Din acest 
motiv, pentru creşterea performanţelor procesului de management al APMU să fie 
dezvoltate infrastructuri staţionare sau mobile de monitorizare a componentelor 
biotice şi abiotice ale mediului, inclusiv a activităţilor antropice. De asemenea, se va 
stimula amenajarea de puncte de monitorizare a mediului aferente unor proiecte de 
cercetare ştiinţifică.     
Perioada de timp (sau frecvenţa) de desfăşurare a acţiunii : Permanent  
Responsabil : Administratorul ariei protejate 
Instituţii ce pot fi implicate : APM Vrancea, Direcţia Silvică Vrancea, instituţii de 
cercetare şi universităţi  
Costuri estimate : 40000 RON  
Surse de finanţare posibile:  
Fonduri de administrare 
Fonduri de cercetare naţionale şi internaţionale 
Fonduri europene 
Bugetul de stat  
Rezultate aşteptate :  
Dezvoltarea de staţii de monitorizare a elementelor mediului biotic şi abiotic 
Indicatori de succes :  
Staţii de monitorizare funcţionale pentru monitorizarea elementelor mediului biotic şi 
abiotic, dar şi a ameinţărilor antropice 
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Actiunea 5.4 
Realizarea unui cadru de susţinere a cercetărilor ştiinţifice şi asigurarea 

promovării rezultatelor ştiinţifice referitoare la APMU 
 
Descriere: Promovarea rezultatelor ştiinţifice referitoare la APMU este foarte 
importantă pentru îmbunătăţirea imaginii APMU, dar şi pentru creşterea atractivităţii 
zonei pentru desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică. Pentru a stimula acest 
lucru este importantă semnarea de acorduri de parteneriat cu instituţii implicate în 
cercetarea ştiinţifică, prin care să fie încurajată realizarea de publicaţii referitoare la 
APMU.  Promovarea rezultatelor ştiinţifice se poate realiza prin cărţi, articole, hărţi 
sau alte materiale de diseminare a rezultatelor ştiinţifice.  
Perioada de timp (sau frecvenţa) de desfăşurare a acţiunii : Permanent  
Responsabil : Administratorul ariei protejate 
Instituţii ce pot fi implicate : APM Vrancea, Direcţia Silvică Vrancea, instituţii cu 
activităţi de cercetare, muzee, universităţi  
Costuri estimate : 10000 RON  
Surse de finanţare posibile:  
Fonduri de administrare 
Bugetul local 
Bugetul de stat 
Fonduri de cercetare naţionale şi internaţionale 
Rezultate aşteptate :  
Creşterea numărului de publicaţii referitoare la APMU 
Indicatori de succes :  
• Acorduri de parteneriat semnate cu universităţi şi instituţii de cercetare  
• Publicaţii ştiinţifice referitoare la APMU 
 

Actiunea 5.5 
Stimularea obţinerii de fonduri pentru dezvoltarea activităţilor de  

cercetare ştiinţifică 
 
Descriere: Încheierea de acorduri de parteneriat cu instituţii cu obiect de activitate 
cercetarea ştiinţifică poate stimula creşterea numărului de contracte de cercetare 
ştiinţifică care au ca obiect de activitate elemente naturale sau antropice din APMU. 
De asemenea, dezvoltarea de sisteme de monitorizare a mediului poate stimula o 
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creştere a interesului spre a desfăşura activităţi de cercetare în acest teritoriu. 
Structurile de administrare nu trebuie să impună restricţii inutile activităţilor de 
cercetare ştiinţifică.    
Perioada de timp (sau frecvenţa) de desfăşurare a acţiunii : Permanent  
Responsabil : Administratorul ariei protejate 
Instituţii ce pot fi implicate : universităţi şi institute de cercetare, muzee  
Costuri estimate : 10000 RON  
Surse de finanţare posibile:  
Fonduri de administrare 
Rezultate aşteptate :  
Creşterea numărului de proiecte de cercetare aplicate pentru spaţiul APMU 
Creşterea fondurilor atrase pentru activităţi de cercetare  
Indicatori de succes :  
Cel puţin un proiect de cercetare pe an 
50000 RON pe an din activităţi de cercetare 
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3. Capitolul  V     Monitorizarea implementării planului de management  
 

3.1. Planul de monitoring 
 
Planul de monitoring a fost elaborat cu scopul de a se urmări modul în care se respectă prevederile Planului de 
management al ariei protejate Muntioru-Ursoaia şi modul de desfăşurare a activităţilor. Planul de monitoring conţine 
rezultatele si indicatorii de succes ai acţiunilor prevăzute în  planul de management.  
 
Actiunea Descriere Institutie 

responsabila 
Rezultate asteptate Indicatori de succes 

 
 

1. CONSERVAREA DIVERSITĂŢII BIOLOGICE ŞI A ELEMENTELOR DE PEISAJ 
 

 
1.1 Actualizarea bazei de date 

privind speciile de flora şi fauna 
salbatica din APMU şi 
structurarea acesteia in 
conformitate cu standardele 
impuse la nivel national 
 

Administratorul 
ariei protejate 

Updatarea permanenta a 
bazei de date 
 

Baza de date completa privind speciile de flora si fauna 
salbatica  
 

1.2 Actualizarea informaţiilor 
privind habitatele de interes 
comunitar 
 

Administratorul 
ariei protejate 

Lista actualizată a 
habitatelor de interes 
comunitar 
 

Finalizarea listei habitatelor de interes comunitar din aria 
protejata 
 

1.3 Actualizarea bazei cartografice 
privind habitatele şi distribuţia 
speciilor de interes national si 
comunitar 

Administratorul 
ariei protejate 

Harta actualizata a 
distribuţiei habitatelor si 
speciilor de interes 
comunitar;  
 

Actualizarea permanentă a bazei de date şi bazei 
cartografice cuprinzând habitatele şi speciile de interes 
comunitar  
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Actiunea Descriere Institutie 

responsabila 
Rezultate asteptate Indicatori de succes 

 
1.4 Identificarea de specii ţintă 

pentru conservare şi canalizarea 
activităţilor de conservare spre 
menţinerea starii de conservare 
a populaţiilor acestor specii 
 

Administratorul 
ariei protejate 

Delimitarea speciilor ţintă 
pentru activităţile de 
conservare 

Specii ţintă pentru activităţile de conservare 

1.5 Interzicerea oricăror activităţi 
de colectare a speciilor de 
interes comunitar şi naţional de 
interes prioritar pentru 
conservare existente pe raza 
APMU; 
 

Administratorul 
ariei protejate 

Stoparea activitatilor de 
colectare a speciilor de flora 
si fauna de importanta 
prioritara pentru conservare 
 

100 % avize negative pentru cererile de colectare de 
plante şi animale strict protejate 
Număr de sancţiuni pentru persoanele fizice sau juridice 
care colectează ilegal plante şi animale strict ocrotite 

1.6 Controlul activităţilor de 
recoltare/colectare/comercializa
re a speciilor de flora si fauna 
salbatica (altele decat cele 
protejate, sau care fac obiectul 
unor masuri de management)  
existente în APMU 

Administratorul 
ariei protejate 

Monitorizare si 
reglementare activitatilor de 
colectare a speciilor de flora 
si fauna salbatica 
 

100 % avize negative pentru colectarea de plante şi 
animale din zonele de protecţie integrală şi strictă 
100 % direcţionare a persoanelor juridice spre forurile 
competente pentru obţinerea dreptului de exploatare 

1.7 Delimitarea de zone prioritare 
pentru conservarea speciilor 
tinta şi concentrarea acţiunilor 
de conservare pe aceste spaţii 
 
 

Administratorul 
ariei protejate 

Protectia efectiva a zonelor 
prioritare pentru conservare 
 

Zone prioritare care să completeze necesarul de spaţii cu 
regim de protecţie strict integrala 

1.8 Conservarea elementelor de 
peisaj din spaţiul APMU, cu 
privire specială asupra acelora 
care prezintă interes turistic şi 
ştiinţific 

Administratorul 
ariei protejate, 
Autoritati 
publice locale 

Conservarea peisajului de pe 
raza ariei protejate 
 
 

Harti tematice referitoare la zonarea peisagistica; 
Restrictionarea activitatilor care degradeaza din punct de 
vedere peisagistic aria protejata; 
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Actiunea Descriere Institutie 
responsabila 

Rezultate asteptate Indicatori de succes 

 
1.09 Evaluarea anuala a marimii, 

structurii si dinamicii 
populatiilor speciilor de fauna 
salbatica protejata 
 

Administratorul 
ariei protejate, 
APM Vrancea, 
Gestionar fond 
de vanatoare 

Marimea populatiilor 
speciilor de fauna salbatica 
strict protejate, cu privire 
speciala asupra carnivorelor 
mari (anual) 
Structura populatiilor 
speciilor de fauna salbatica 
strict protejate (la 5 ani) 
Dinamica populatiilor 
speciilor de fauna salbatica 
strict protejate (la 5 ani) 
Cote de interventie pentru 
speciile de interes cinegetic 
care nu beneficiaza de 
statutul de specie strict 
protejata  (anual) 
 

Numar de indivizi pentru speciile de fauna salbatica 
strict protejate 
Structura populatiilor speciilor de fauna salbatica strict 
protejate 
Nivelul populatiilor speciilor de fauna salbatica strict 
protejate fata de perioada anterioara evaluata 
 
 

1.10 Evaluarea periodica a starii de 
conservare a speciilor de flora si 
fauna si habitatelor naturale de 
interes comunitar 
 

Administratorul 
ariei protejate 
 

Cunoasterea statutului de 
conservare a speciilor si 
habitatelor de importanta 
comunitara existente pe raza 
ariei protejate 
 

Aria de repartitie actuala a habitatelor naturale de interes 
comunitar,  
Structura si functionalitatea habitatelor de interes 
comunitar,  
Tendintele de evolutie ale habitatelor de interes 
comunitar 
Aria naturala de repartitie a speciilor de interes 
comunitar 
Statutul populatiei a speciilor de interes comunitar 
Statutul habitatelor populate de speciile de interes 
comunitar 
Tendintele de evolutie ale populatiilor speciilor de 
interes comunitar 
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Actiunea Descriere Institutie 
responsabila 

Rezultate asteptate Indicatori de succes 

 
1.11 Monitorizarea şi managementul 

bolilor infecţioase ce pot afecta 
carnivorele  mari si speciile 
prada 
 

Administratorul 
ariei protejate, 
Direcţia 
Sanitar-
Veterinară şi 
pentru 
Siguranţa 
Alimentelor a 
judeţului 
Vrancea, 
gestionari 
fonduri de 
vanatoare 

Prevenirea declinului 
populational datorita 
mortalitatii induse de boli 
infectioase 
 

Asigurarea viabilitatii populatiilor de fauna salbatica 
Eliminarea focarelor de boli infectioase 
Campanii de vaccinare a animalelor domestice impotriva 
bolilor ce pot fi contactate de la animalele salbatice 
Campanii de combatere a cainilor si pisicilor hoinare 
 

1.12 Monitorizarea habitatelor 
acvatice, reglementarea 
accesului şi limitarea unor 
activităţi în vederea reducerii 
impactului uman asupra apelor 
curgătoare 
 

Administratorul 
ariei protejate, 
Operatorul 
economic al 
hidrocentralei 
Gresu 

Limitarea unor activităţi în 
vederea reducerii impactului 
uman asupra apelor 
curgătoare 
 

Mentinerea calitatii ecosistemelor acvatice 
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Actiunea Descriere Institutie 
responsabila 

Rezultate asteptate Indicatori de succes 

 
 

2. DEZVOLTAREA DURABILĂ A COMUNITĂŢILOR UMANE DIN ARIA PROTEJATA MUNTIORU-URSOAIA 
 
 
2.1 Dezvoltarea mecanismului 

pentru acordarea 
compensaţiilor proprietarilor 
care au terenuri situate în 
zonele de protecţie strictă şi 
integrală din APMU 
 

Administraţia 
APMU 

Diminuarea conflictelor 
dintre proprietarii de 
terenuri şi Administraţia 
APMU.  
Dezvoltarea mecanismului 
de acordare de compensaţii 
proprietarilor de terenuri din 
aria protejata 
 
 

Raportul echilibrat dintre compensaţii acordate şi 
pierderile actuale 
 
 

2.2 Intervenţia adecvată asupra 
fondului forestier în situaţii de 
risc natural sau antropic 
 

Administraţia 
APMU 

Adaptarea intervenţiilor în 
caz de riscuri naturale 
 
 

Reglementarea situaţiilor declanşate de riscurile naturale 
 

2.3 Revizuirea prevederilor 
contractelor de administrare a 
fondurilor de vânătoare în 
vederea includerii prevederilor 
planului de management 

APM Vrancea 
 

Contracte de administrare a 
fonduri de management 
cinegetic actualizate 
 
 

100 % contracte de administrare a fondurilor de 
vânătoare actualizate   
Nici o activitate de vânătoare în interiorul ariei protejate 
 
 
 

2.4 Incurajarea acţiunilor de 
reabilitare a infrastructucturii 
turistice din APMU 
 

Administratorul 
ariei protejate, 
Autoritati 
publice locale, 
APM Vrancea 

Dezvoltarea lucrărilor de 
reabilitare a infrastructurilor 
turistice în scopul creşterii 
atractivităţii turistice 
 

Infrastructuri turistice existente 
Creşterea numărului de turişti în APMU 
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Actiunea Descriere Institutie 
responsabila 

Rezultate asteptate Indicatori de succes 

 
2.5 Dezvoltarea mecanismelor de 

control al activităţilor turistice 
în APMU 
 

Administratorul 
ariei protejate 

Dezvoltarea mecanismelor 
de monitorizare al 
activităţilor turistice 
Diminuarea impactului 
asupra mediului al 
activităţilor turistice în 
APMU 
 
 

Sancţiuni acordate turiştilor în cazul încălcării 
prevederilor legale 
Monitorizarea continuă a fluxurilor turistice în APMU  
 

2.6 Corelarea activităţilor turistice 
cu celelalte activităţi sociale şi 
economice 
 

Administratorul 
ariei protejate, 
Autoritati 
publice locale 

Corelarea activităţilor 
turistice cu alte ramuri ale 
vieţii sociale şi economice 
locale 
 
 

Schimb de produse şi servicii între turism şi alte ramuri 
de activitate 
Număr ridicat de angajaţi locali în activităţi turistice 
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Actiunea Descriere Institutie 

responsabila 
Rezultate asteptate Indicatori de succes 

 
 

3. PROMOVAREA ACTIVITĂŢILOR DE EDUCAŢIE, CONŞTIENTIZARE ŞI INFORMARE 
 
 
3.1 Asigurarea educaţiei ecologice 

la toate categoriile de vârstă, 
mai ales la nivelul 
utilizatorilor de resurse din 
mediile naturale 
 

Administraţia 
APMU 
 

Scăderea riscului de apariţie 
a exploatării iraţionale a 
resurselor naturale 
Îmbunătăţirea nivelului de 
educaţie al utilizatorilor de 
resurse naturale 
 
 

Campanii de educare anuale cu participarea utilizatorilor 
de resurse 
Număr de containere suficient pentru preluarea 
volumelor de deşeuri 
Discipline referitoare la ariile protejate în planurile de 
învăţământ ale unităţilor şcolare din vecinatatea APMU 
 
 

3.2 Realizarea unui calendar anual 
de activităţi de informare şi 
educaţie în APMU 
 

Administraţia 
APMU 
 

Planificarea activităţilor de 
educaţie şi conştietizare 
Parcurgerea calendarului de 
mediu 
 
 

Organizarea Zilei Pământului şi a Zilei Mediului 
Declararea şi organizarea Zilei ariei protejate APMU 
 
 

3.3 Promovarea activităţilor de 
voluntariat 
 

Administraţia 
APMU 
 

Creşterea implicării 
voluntare a populaţiei din 
interiorul şi exteriorul 
APMU în activităţi specifice 
de administrare 
 

Realizarea certificatului de voluntar în APMU 
Dezvoltarea mecanismului instituţional şi a 
responsabilităţilor pentru voluntari 
Creşterea anuală a numărului de voluntari 
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Actiunea Descriere Institutie 

responsabila 
Rezultate asteptate Indicatori de succes 

 
 

4. ADMINISTRAREA ARIEI PROTEJATE MUNTIORU-URSOAIA 
 
 
4.1 Organizarea anuală a cel puţin 

două intalniri ale custodelui cu  
institutiile implicate in 
gestionarea resurselor naturale 
de pe raza ariei protejate si 
reprezentantii proprietarilor de 
terenuri 
 

Administraţia 
APMU 
 

Corelarea intereselor 
institutiilor responsabile de 
gestionarea resurselor 
naturale si  ale proprietarilor 
de teren cu obiectivele de 
conservare ale ariei protejate 
 

Organizarea a minim doua intalniri anuale 
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Actiunea Descriere Institutie 
responsabila 

Rezultate asteptate Indicatori de succes 

 
 

5. PROMOVAREA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 
 
 
5.1 Corelarea activităţilor de 

cercetare ştiinţifică cu 
acţiunile planului de 
management 
 

Administratorul 
ariei protejate 

Activităţi de cercetare 
ştiinţifică care să se 
constituie în suport pentru 
activităţile de management 
al APMU 
 

Rezultate ştiinţifice utile în procesul de administrare al 
APMU  
 

5.2 Dezvoltarea planificată şi 
controlată a activităţilor de 
cercetare ştiinţifică pe 
teritoriului APMU 
 

Administratorul 
ariei protejate 

Reducerea numărului de 
activităţi de cercetare 
ştiinţifică desfăşurate 
neplanificat 
 

Calendar anual al activităţilor ştiinţifice 
Activităţi de cercetare avizate favorabil de administraţia 
APMU 
 
 

5.3 Dezvoltarea de staţii de 
monitorizare a diferitelor 
componente din mediul natural 
 

Administratorul 
ariei protejate 

Dezvoltarea de staţii de 
monitorizare a elementelor 
mediului biotic şi abiotic 
 

Staţii de monitorizare funcţionale pentru monitorizarea 
elementelor mediului biotic şi abiotic, dar şi a 
ameinţărilor antropice 
 

5.4 Realizarea unui cadru de 
susţinere a cercetărilor 
ştiinţifice şi asigurarea 
promovării rezultatelor 
ştiinţifice referitoare la APMU 
 

Administratorul 
ariei protejate 

Creşterea numărului de 
publicaţii referitoare la 
APMU 
 

Acorduri de parteneriat semnate cu universităţi şi 
instituţii de cercetare  
Publicaţii ştiinţifice referitoare la APMU 
 

5.5 Stimularea obţinerii de fonduri 
pentru dezvoltarea activităţilor 
de cercetare ştiinţifică 
 

Administratorul 
ariei protejate 

Creşterea numărului de 
proiecte de cercetare 
aplicate pentru spaţiul 
APMU 
Creşterea fondurilor atrase 
pentru activităţi de cercetare  
 

Cel puţin un proiect de cercetare pe an 
50000 RON pe an din activităţi de cercetare 
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3.2.  Proceduri de implementare si revizuire a planului de management 

  
Responsabilitatea implementării Planului de Management revine 

administratorului ariei protejate şi se realizează prin acţiuni planificate în baza 
planurilor anuale de lucru.  Planurile anuale de lucru se întocmesc în trimestrul 
patru al anului premergător. 
 
Activităţile din planul de lucru anual se implementează/organizează:  
• în mod direct de către administrator (prin responsabilii de activitate din cadrul 

personalului angajat), 
• prin implicarea unor parteneri pe bază de contracte de colaborare, de voluntariat 

sau pe bază de protocoale (organizaţii neguvernamentale, servicii publice sau 
voluntari), 

• pe bază de contracte, protocoale sau voluntariat cu persoane fizice sau juridice 
specializate, organizaţii neguvernamentale, etc. 

 
Activităţile care intră în responsabilitatea altor instituţii/organizaţii vor fi 

supravegheate de către administratorul ariei protejate pentru a se sigura că acestea 
se încadrează în prevederile Planului de management şi nu contravin obiectivelor 
ariei protejate. În aceste cazuri administratorul ariei protejate are rol important în 
stabilirea unor relaţii de colaborare cu instituţiile/organizaţiile respective şi 
definirea modului în care acestea îşi organizează activităţile care au impact direct 
sau indirect asupra ariei protejate.  
 
 Planul de management a fost conceput pentru a permite aplicarea unui 
management eficient adaptabil la influentele unor factori externi sau interni ce pot 
intervenii pe durata celor 5 ani de aplicare. 

Daca pe durata celor cinci ani de valabilitate apar elemente de forta majora 
care necesita moidificarea planului de management, acestea se vor realiza de catre 
administrator  si vor fi avizate de catre autoritatea de mediu competenta. 

Dupa expirarea valabilitatii prezentului plan, administratorul va intocmii un 
nou plan care va fi supus avizarilor si aprobarilor impuse de legislatia de mediu in 
vigoare. 
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FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1.1 Tip

B

1.2 Codul sitului

ROSCI0127

1.3 Data 
complet rii

200612

1.4 Data 
actualiz ri

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Grupul de lucru Natura2000

1.6 Responsabili

1.7 NUMELE SITULUI : Muntioru Ursoaia

Data propunerii 
ca sit SCI

Data confirm rii 
ca sit SCI

Data confirm rii 
ca sit SPA:

Data desemn rii
ca sit SAC

1.8 Datele indic rii i desemn rii/clasific rii sitului

2. LOCALIZAREA SITULUI
2.1. Coordonatele sitului

E 26º 40' 17'' 

2.2. Suprafa a
sitului (ha)

156

2.3. Lungimea 
sitului (km) Min.

653

Max.

1211

Med.

956

Latitudine Longitudine
2.4. Altitudine (m)

Alpin

X

Continental Panonic PonticStepic
2.6. Regiunea biogeografic

N 45º 35' 48'' 

2.5 Regiunile administrative
NUTS Numele jude ului%
RO022 Buz u100

Cod Denumire habitat % Reprez. Supr. rel. Conserv.Global
3.1. Tipuri de habitate prezente în sit i evaluarea sitului în ceea ce le prive te

9110 40 A C B BP duri de fag de tip Luzulo-Fagetum
9410 40 A C B BP duri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)

Cod Specie Popula ie: Rezident Reproducere Iernat Pasaj Sit Pop. Conserv. Izolare Global
3.2.c. Specii de mamifere enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE

1352 Canis lupus 2-4 i 3-4 i C A C C
1354 Ursus arctos 2-3 i 6-9 i C B C C
1361 Lynx lynx 1-2 i 2-3 i C A C C

3.2.d. Specii de amfibieni i reptile enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE
Cod Specie Popula ie: Rezident Reproducere Iernat Pasaj Sit Pop. Conserv. Izolare Global

1193 Bombina variegata P C B C C

3.2.f. Specii de nevertebrate enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE
Cod Specie Popula ie: Rezident Reproducere Iernat Pasaj Sit Pop. Conserv. Izolare Global

1087 Rosalia alpina R C B C C
1088 Cerambyx cerdo P C B C C

Cat. Specia Popula ie Motiv
3.3. Alte specii importante de flor i faun

B Accipiter gentilis C C B Accipiter nisus C C
B Aegithalos caudatus C C B Alauda arvensis C C
B Anthus trivialis C C B Apus apus C C
B Asio otus C C B Athene noctua C C
B Certhia familiaris C C B Cinclus cinclus C C
B Corvus corax C C B Dendrocopos major C C
B Erithacus rubecula C C B Fringilla coelebs C C
B Garrulus glandarius C C B Loxia curvirostra C C
B Motacilla alba C C B Motacilla cinerea C C
B Motacilla flava C C B Nucifraga caryocatactes C C
M Capreolus capreolus 10-25 i A M Cervus elaphus 10-30 i A
M Felis silvestris 2-10 i A M Sus scrofa 10-30 i A

Cod          %      CLC Clase de habitate
4.1. Caracteristici generale ale sitului
4. DESCRIEREA SITULUI

P duri de foioase2N16 311

P duri de amestec98N19 313

Alte caracteristici ale sitului:

Situl Muntioru-Ursoaia ocup  o suprafa  de 102,6 ha,  situat  în bazinul superior al Pârâului Furu, afluent al Râmnicului S rat.
Habitatele forestiere specifice  etajului în care se afl  situl : Paduri de tip Asperulo-Fagetum, Paduri de tip Luzulo-Fagetum  adapostesc pe 
lâng  numeroasele specii de flor i faun  de interes comunitar, popula ii reprezentative de carnivore mari din speciile Ursus arctos, Canis 
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lupus i Lynx lynx, prioritare pentru desemnarea de arii de protec ie conform Directivei Habitate 92/43/CEE.
          Relieful puternic fragmentat si expozitia favorabil  stabilirii unor zone de f tare si crestere a puilor  pentru popula ia local  de râs dar si 
pentru numeroase exemplare de urs (mai ales in perioadele de hibernare)  constituie elemente care dau importan  deosebit  acestui sit. 
           In cadrul Re elei ecologice locale de protec ie a carnivorelor mari din jude ul Vrancea, situl propus  este desemnat ca Zon  de protec ie
insular  cu rol de coridor ecologic (de tip stepping stone) i se suprapune par ial peste  Zona de securitate pentru carnivore mari Vrancea Sud.

4.2. Calitate i importan :
Considerentele pe baza c rora a fost propus acest sit sunt: respectarea Directivelor Habitate i P s ri ale Uniunii Europene; existen a unor 
habitate forestiere compacte protejarea i men inerea integralit ii habitatelor de interes comunitar. Desemnarea acestui areal ca sit Natura 
2000 se înscrie în procesul de organizare a unei re ele na ionale a ariilor protejate care s  acopere întreaga diversitate a ecosistemelor la 
nivelul rii, acesta contribuind la prezervarea unor elemente specifice spa iului carpatic de curbur , reprezentat aici de domeniul fli ului.
Mentinerea integralitatii acestui sit este esen ial   pentru asigurarea functionalit ii re elei de protec ie a carnivorelor mari, datorit  rolului de 
coridor ecologic si a zonei de reyiden   si/sau hibernare pentru populatiile de urs, lup si râs.

4.3. Vulnerabilitate:

Impactul antropic este redus datorit  accesibilit ii dificile a terenului, lipsei drumurilor forestiere, precum i a m surilor de prevenire a 
exploat rii de parchete în zona, urmare a instituirii regimului de protec ie ca rezerva ie natural .
          Un posibil impact antropic poate fi inregistrat datorit  faptului c  limita ariei protejate se suprapune grani ei dintre jude ele Vrancea si 
Buz u, tiut fiind faptul c  aceste areale sunt caracterizate de un grad mai ridicat de insecuritate.

4.4. Desemnarea sitului (vezi observa iile privind datele cantitative mai jos):
Aria protejat  Muntioru-Ursoaia este o rezerva ie de tip complex, inclusiv faunistic, din categoria IV IUCN. Aria protejat  a fost inclus  în 
Hot rârea Consiliului Jude ean  12/1992 cu o suprafa  de 708,2 ha, îns , f r  nici o explica ie nu a mai fost men ionat  in Legea 5/2000. 
          În 2004 a fost încheiat  o conven ie între Direc ia Silvic  Foc ani, ICAS Bucure ti i Agen ia pentru Protec ia Mediului Vrancea, prin 
care aria protejat  Muntioru-Ursoaia a fost restabilit  pe o suprafa  de 102,6 ha, din  cadrul terenului Ocolului Silvic Dumitre ti,  UP II, unit ile
de amenajare 7B,8BC, 9,10B.
Derularea proiectului “Conservarea in-situ a carnivorelor mari din jude ul Vrancea” de c tre Agen ia pentru Protectie a Mediului Vrancea în 
colaborare cu o serie de institu ii locale i Centrul de Cercetare a Mediului si Efectuare a Studiilor de Impact din Universitatea Bucure ti, 
finan at de Uniunea European  prin programul LIFE Nature, a contribuit la  înfiin area Re elei ecologice locale pentru carnivorele mari din 
judetul Vrancea, in cadrul careia situl propus  este desemnat ca Zon  de protec ie insular  cu rol de coridor ecologic (de tip stepping stone).

4.5. Tip de proprietate:

Intreaga suprafat  a sitului se afl  in proprietatea Regiei Na ionale a P durilor – Romsilva

4.6 Documenta ie:

Documenta ie General :
1.Raport „Inventarierea habitatelor din punct de vedere al favorabilit ii pentru speciile de carnivore mari”  - LIFE02NAT/RO8576  Conservarea 
in situ a carnivorelor mari din jude ul Vrancea
2. raport „Analiza GAP a sistemului de arii protejate raportat la distribu ia speciilor de carnivore mari”- LIFE02NAT/RO8576  Conservarea in situ 
a carnivorelor mari din jude ul Vrancea
3. Raport de telemetrie pentru activitatea de monitorizare a carnivorelor mari- LIFE02NAT/RO8576  Conservarea in situ a carnivorelor mari din 
jude ul Vrancea
4. Studiul de fundamentare tiin ific  pentru ob inerea statutului de arie protejat , APM Vrancea, 2003

Documenta ie specific :
Documenta ie habitate: 
<APM-VN - Chiriac Silviu: {Studiul de fundamentare tiin ific  pentru ob inerea statutului de arie protejat , APM Vrancea, 2003 (9110, 9410)}>
Documenta ie specii: 
<APM-VN - Chiriac Silviu: {Raport 2003 „Inventarierea habitatelor din punct de vedere al favorabilit ii pentru speciile de carnivore mari”  - 
LIFE02NAT/RO8576  Conservarea in situ a carnivorelor mari din jude ul Vrancea (1087)};{Studiul de fundamentare tiin ific  pentru ob inerea
statutului de arie protejat , APM Vrancea, 2003 (1193, 1352, 1354, 1361)}>

Structur  baz  de date SQL Server: Sorin Andrei - ROSA, Grigora  Ion - INCDD
Interfa  web http://n2000.biodiversity.ro: Grigora  Ion - INCDD, Sorin Andrei - ROSA, Iurie Maxim - MMGA (ETC/BD)
Administratori baz  de date i drepturi utilizatori: Iurie Maxim - MMGA (ETC/BD), Grigora  Ion - INCDD
Interfa  ArcIMS http://maps.biodiversity.ro/natura2000: Iurie Maxim - MMGA (ETC/BD)
Interfa  generare export din SQL Server în format Access 2.0: Grigora  Ion - INCDD, varianta  10 iunie 2007
Aplica ie generare baza de date standard DG Mediu i generare fi e: Iurie Maxim - MMGA (ETC/BD)
Aplica ie generare h r i: Grigora  Ion - INCDD (varianta decembrie 2006), Lucian Canacheu - APNR (varianta iunie 2007)
Prima generare fi : Iurie Maxim - MMGA (ETC/BD), 28 noiembrie 2006
Generare fi  prezent : Iurie Maxim - MMGA (ETC/BD), 13 iunie 2007
Generare liste de referin : Iurie Maxim - MMGA (ETC/BD), 28 noiembrie 2006
Responsabili specii i habitate, sec iunile 3.1 i 3.2, inclusiv verificare înregistr ri ter i în sec iunile 3.1 i 3.2: Alexandru Iftime - Antipa 
(mamifere, pe ti, amfibieni i reptile), Oprea Adrian - AGBR (plante, habitate de paji te, habitate de dune), Simona Mih ilescu - ICBIOL 
(habitate de stânc rii i habitate acvatice), Tania Zaharia - INCDGA (habitate costiere), Tatole Victoria - Antipa (nevertebrate), Iovu Biri  - ICAS 
(habitate forestiere), Gheorghe Coldea - IBiolCJ (turb rii), Ni u Vasile - ISER (pe teri)
Validare înregistr ri specii i habitate, sec iunile 3.1 i 3.2: Torok Zsolt - INCDD (amfibieni i reptile), Rakosy Laszlo (nevertebrate), Sârbu Ion - 
AGBR (plante, habitate de paji te, habitate de dune, turb rii), Gheorghe Coldea - IBiolCJ (plante), Ni u Vasile - ISER (nevertebrate), Dumitru 
Murariu - Antipa (mamifere), Vasile O el - INCDD (pe ti), Nicolae Doni  (habitate forestiere), Skolka Marius - UOC (habitate costiere)
Baza de date standard DG Mediu i fi a standard prezint  numai înregistr rile care au primit statutul acceptat atât de c tre verificatori, cât i de 
c tre validatori, pentru siturile care au fost validate de c tre grupul de lucru Natura 2000 compus din persoanele i institu iile mai sus 
enumerate.
Grupul de lucru Natura 2000 a operat complet ri, ajust ri i modific ri în cadrul unor înregistr ri ale unor ter e persoane în vederea asigur rii 
coeren ei bazei de date.
În sec iunea prezent  "4.6 Documenta ie" sunt enumerate toate persoanele care au semnalat prezen a unui habitat sau specie validat  în 
cadrul sitului validat, sau în cadrul unui alt sit invalidat dar cuprins în întregime în interiorul sitului validat.
Determinare rela ii cu alte situri Natura 2000, sec iunea 1.5: Ramona Curelea - MMGA, Laurian Gheorghe - MMGA
Determinare rela ii între situri i arii protejate, sec iuneile 5.1 i 5.2: Iurie Maxim - MMGA (ETC/BD), John Smaranda - MMGA
Determinare tip sit, sec iunea 1.1: Ramona Curelea - MMGA, Laurian Gheorghe - MMGA
Aplica ie pentru determinarea campurilor din sec iunile "2. Localzarea sitului", "4.1 caractersitici generale ale sitului" i "5.3 Relatiile sitului 
descris cu siturile Corine biotop": Grigora  Ion - INCDD
Generare sec iunea "4.6 Documenta ie": Iurie Maxim - MMGA (ETC/BD)
Generare sec iunea "8. Fotografii:": Iurie Maxim - MMGA (ETC/BD)
Responsabili completare sectiunile "4.2 Calitate i importan ", "4.3 Vulnerabilitate", "4.4 Desemnarea sitului", "4.5 Tip proprietate" i
subsec iunile "Documenta ie General " din cadrul sec iunii 4.6 i "4.1 Alte caracteristici ale sitului": Agen iile Locale pentru Protec ia Mediului - 
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5. STATUTUL DE PROTEC IE AL SITULUI I LEG TURA CU SITURILE CORINE BIOTOPE
5.1. Clasificare la nivel na ional i regional

6. ACTIVIT ILE ANTROPICE I EFECTELE LOR ÎN SIT I ÎN VECIN TATE
6.1. Activit i antropice, consecin ele lor generale i suprafa a din sit afectat

- Activit i i consecin e în interiorul sitului
Cod Activitate Intensitate % Infl.

164 B 60 0Curatarea padurii 166 C 20 0Indepartarea arborilor uscati sau in curs de 
uscare

230 C 90 -Vanatoare 501 C 1 0Poteci,trasee, trasee pentru ciclism

- Activit i i consecin e în jurul sitului
Cod Activitate Intensitate % Infl.

140 C 20 -Pasunatul 160 A 100 0Managementul forestier general
164 B 70 0Curatarea padurii 167 B 5 -Exploatare fara replantare
230 C 95 -Vanatoare

APM, înregistr ri neverificate de grupul de lucru Natura 2000.
Sec iunea "3.3 Alte specii" completat  de diferite persoane, înregistr ri neverificate de grupul de lucru Natura 2000.
Asamblare limite pSCI-uri pe baza limitelor încarcate prin interfa a web de c tre utilizatori: Grigora  Ion - INCDD, Lupu Gabriel  - INCDD, Iurie 
Maxim - MMGA (ETC/BD), noiembrie 2006
Ajustare limite pSCI-uri în rela ie cu alte situri Natura 2000: Lucian Canacheu, martie 2007
Ajustare limite pSCI-uri în rela ie cu ariile protejate: John Smaranda, iulie 2007
Modificarea limitelor siturilor pSCI, fa  de limitele înc rcate prin interfa a web: Lucian Canacheu - APNR, Silviu Megan - MMGA, iunie 2007

4.7. Istoric (se va completa de c tre Comisie)

Data Câmpul modificat Descriere

|______________|______________________________|___________________________________________________________________|
|______________|______________________________|___________________________________________________________________|
|______________|______________________________|___________________________________________________________________|
|______________|______________________________|___________________________________________________________________|
|______________|______________________________|___________________________________________________________________|

Organismul responsabil pentru managementul sitului:
Terenul este administrat de OS Dumitre ti (DS Vrancea)

6.2. Managementul sitului

Planuri de management ale sitului:
In prezent pentru situl propus  nu exist  un plan de management unitar, dar in conformitate cu prevederile proiectului 
LIFE05NAT/RO/000170:”Intarirea sistemului de protectie a carnivorelor mari din judetul Vrancea”, finan at de Comisia European , Agen ia
pentru Protec ia Mediului are obliga ia elabor rii planurilor de management pentru toate ariile protejate incluse in re eaua local  de protec ie a 
carnivorelor mari si in re eaua  Natura 2000.
Situl propus face parte din Re eaua ecologic  local  de protec ie a carnivorelor mari, (definit  in cadrul proiectului LIFE02NAT/RO8576
Conservarea in situ a carnivorelor mari din jude ul Vrancea.) si urmareste protec ia i conservarea habitaterlor naturale si a speciilor de 
carnivore mari.

7. HARTA SITULUI
Harta fizic , Scara, Proiec ie : Harta digital  a României (raster i vector), 1:50.000, Stereo 1970

Specifica i dac  limitele sunt disponibile în format digital : Da, în format digital ESRI .shp, în proiec ie na ional  Stereo 1970

Specifica i dac  se includ fotografii aeriene: Nu se includ aerofotograme

8. FOTOGRAFII

Denumirea fi ierului Persoana care a furnizat fi ierul
ROSCI0127_68_Felis_silvestris.jpg Chiriac Silviu - APM-VN
ROSCI0127_68_urs_monitorizat.jpg Chiriac Silviu - APM-VN
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